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Deze eerste Cuba Sí van 2014 staat alweer bol
van het nieuws uit de groene kaaiman.

Cuba blijft ons verrassen.  Maar niet enkel Cuba verrast,
ook Europa had begin dit jaar een verrassing voor ons in
petto.  De 28 ministers van Buitenlandse Zaken van de
Europese Unie hebben een onderhandelingsmandaat
goedgekeurd om de politieke dialoog terug te openen
en in de toekomst samen te werken met Cuba.  Catherine
Ashton kreeg dit mandaat en zal de gesprekspartner
worden.

Toch was de verrassing niet compleet want de voorspel-
bare klaagzang over mensenrechten kwam snel boven-
drijven.  De onderhandelingen kunnen opgeschort wor-
den wanneer blijkt dat deze rechten niet gerespecteerd
worden.  Een aantal landen van de EU noemen deze nog
steeds ronduit problematisch.

Jammer dat ze niet aanwezig waren op het symposium
dat door Cenesex georganiseerd werd over mensen-
handel en prostitutie.  Een thema dat in Cuba aangepakt
wordt vanuit een oprechte bezorgdheid voor het lot van
de slachtoffers.  Mensenrechten pur sang !

Maar het spreekt voor zich dat mensenrechten voor het
liberale Europa bestaan uit het recht om auto’s, gsm’s
en huizen te kopen eerder dan het verhinderen dat er
mensen verkocht worden.  Vrije markt, daar gaat het
verhaal over, net als in het huidige Europa trouwens.

Sociale bescherming zoals wij ze kennen is volgens de
huidige beleidmakers voorbijgestreefd, wat moeten ze
dan niet denken over een sociale bescherming zoals Cuba
ze aanpakt ?  Dat kan dan met zwier feodaal genoemd
worden.  Of zijn dat nu net mensenrechten ??

De gehele redactie van deze eerste Cuba Sí van het jaar
wenst alle lezers een solidair en fijn 2014.

Alexandra Dirckx

Mededeling: alle artikels die enkel in het Frans in de Cuba Sí staan, zijn een aantal weken na het verschijnen
van de Cuba Sí beschikbaar op de website in het Nederlands.

Communication : tous les articles publiés uniquement en Néerlandais dans le Cuba Sí, seront à votre disposition
en Français sur notre site web et ceci quelques semaines après la parution du Cuba Sí.

Ce premier Cuba Sí de 2014 présente une fois
de plus son lot de nouvelles du caïman vert.

Cuba nous surprendra toujours.  Mais il n’y a pas que
Cuba qui nous surprend, l’Europe aussi nous réservait
une surprise en ce début d’année.  Les 28 ministres des
Affaires Étrangères de l’Union Européenne ont approuvé
un mandat de négociation pour rouvrir le dialogue politi-
que et coopérer avec Cuba à l’avenir.  Le mandat est
attribué à Catherine Ashton qui sera l’interlocutrice.

Mais la surprise n’était pas totale car le monstre du Loch
Ness, prévisible, au sujet des droits de l’homme faisait
vite surface.  Les négociations peuvent être suspendues
si des signes de non-respect des droits de l’homme se
présentent.  Certains pays de l’UE estiment que ces
derniers font toujours problème.

Dommage qu’ils n’étaient pas présents au symposium
organisé par CENESEX sur les thèmes de trafic d’êtres
humains et de prostitution.  Un thème affronté à Cuba
sous l’angle de la préoccupation pour les victimes.  Des
droits de l’homme pur-sang !

Pour l’Europe libérale, les droits de l’homme c’est le droit
d’acheter des voitures, des GSM et des maisons, plutôt
que d’empêcher la vente d’êtres humains.  Le libre
marché, voilà ce qui compte, comme dans l’Europe
actuelle d’ailleurs.

Une protection sociale ?  Dépassée selon les dirigeants
actuels.  Que doivent-ils penser dès lors de la protection
sociale abordée comme le fait Cuba ?  Moyenâgeux, sans
hésiter, ou s’agit-il tout juste de droits de l’homme ??

Le comité de rédaction de ce premier Cuba Sí de l’année
souhaite à tous les lecteurs une bonne année solidaire
pour 2014.

Alexandra Dirckx (Trad. F. Tack)
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Na meer dan een halve eeuw is men stilaan gewoon Cuba
te zien in zijn huidige werkelijkheid, zonder honger,
zonder analfabetisme, zonder endemische ziekten, en
noem maar op.  Zelfs voor de Cubaanse bevolking,
waarvan 30% geboren is na de triomf van 1959, schijnen
sommige gegevens prehistorie.  Daarom toch even ter
herinnering een beeld van Cuba in 1959 :

• 200.000 landbouwersfamilies zonder grond om te over-
leven;

• 85% van de kleine landbouwers betalen huurgeld en
leven onder de bedreiging verdreven te worden;

• 14% van de landbouwarbeiders heeft tuberculose;

• 13% van de landbouwarbeiders heeft tyfus;

• 90% van de boerenkinderen leven met parasieten;

• meer dan de helft van de vruchtbare gronden is in
handen van buitenlanders;

• Havana, met 22% van de bevolking, groepeert 65% van
de geneesheren en 62% van de ziekenhuiskamers;

• de kindersterfte overtreft 60 doden per 1.000 ge-
boortes;

• de levensverwachting is 58 jaar;

• 700.000 personen zijn permanent of tijdelijk zonder
werk (voor een bevolking van minder dan 6 miljoen);

• 23,6% van de bevolking boven de 10 jaar is analfabeet;

• 45% van de kinderen tussen 6 en 14 jaar gaan niet
naar school, terwijl 10.000 onderwijzers werkloos zijn.

En vandaag ?

Wij gaan niet alle opgesomde cijfers vergelijken, maar
geven toch sommige recente gegevens :

• Cuba sluit 2013 af met het laagste kindersterftecijfer
uit haar geschiedenis : 4,6 per 1.000 levend geborenen;

• moedersterfte bij de geboorte is heden 21,5 per
100.000, één van de laagste cijfers in de wereld;

• het inentingsprogramma maakt de preventie mogelijk
van 13 ziekten;

• de levensverwachting is nu gemiddeld 77,97 jaar;

• het analfabetisme is uitgeroeid sinds 1962 en alle
kinderen gaan gratis naar school;

• 49% van het Cubaanse staatsbudget gaat in 2014 naar
onderwijs en gezondheidszorgen;

• Cuba heeft nu reeds de belangrijkste milleniumdoel-
stellingen van de UNO bereikt : uitschakeling van extreme
armoede en honger, veralgemeend lager onderwijs, pro-
motie van gendergelijkheid en gelijke kansenbeleid voor
de vrouw, vermindering van de mortaliteit bij kinderen
van minder dan 5 jaar, enz...

1 januar1 januar1 januar1 januar1 januari 1i 1i 1i 1i 1959 – T959 – T959 – T959 – T959 – Trrrrriomf viomf viomf viomf viomf van de Ran de Ran de Ran de Ran de Reeeeevvvvvolutieolutieolutieolutieolutie

F. Tack

Cuba vierde de 55e verjaardag van de overwinning op de tirannie van Batista.  Deze verjaardag
stond in het teken van twee met klem benadrukte thema’s : de economische ontwikkeling en het
behoud van de verwezenlijkingen gedurende al deze jaren, niettegenstaande de economische,
commerciële en financiële blokkade die nog altijd zwaar doorweegt in het dagelijks leven van de
Cubanen.

Dit alles brengt Cuba op de 51e plaats op 187 landen
inzake hoge menselijke ontwikkeling.

Viering van de 55e verjaardag.

Het is dus terecht met fierheid dat de Cubanen op 1
januari 2014 de 55e verjaardag van de triomf van de
Revolutie konden vieren.
In zijn toespraak in Santiago, vanop dezelfde tribune als
de eerste toespraak van Fidel na de overwinning, herin-
nerde Raúl Castro aan de permanente strijd tegen de
bedreigingen van 11 opeenvolgende Noord-Amerikaanse
regeringen die nooit stopten in hun pogingen om het
economische en sociaal regime, opgebouwd door de
rebellen, omver te werpen en terug te keren naar een
imperialistische overheersing.  Uit zijn toespraak weer-
hielden wij het volgende :

“Een revolutie die 55 jaar inzet voor het volk bereikt, die
het volk eigenaar maakte van de grond en de industrie,
die het analfabetisme overwon en daarna leraars en
professoren vormde, die scholen bouwde voor alle
kinderen, universiteiten en kunst-en sportscholen, die
poliklieken en hospitalen bouwde, die geneesheren
vormde voor Cuba en de ganse wereld.  Een Revolutie die
onderwijs- en gezondheidscijfers bereikt die heden een
internationale referentie zijn”.

Iets verder in zijn toespraak komt Raúl terug op de
internationale context :

“Wij hebben nooit gezwicht en zullen nooit zwichten
tegenover agressies, chantage en bedreigingen.  De
buitenlandse politiek van de Revolutie is steeds een
machtig wapen geweest om de onafhankelijkheid, de
zelfbeschikking en de nationale soevereiniteit te verde-
digen, ten voordele van de wereldvrede, de ontwikkeling,
de sociale rechtvaardigheid en de solidariteit onder de
volkeren van de Derde Wereld”.

Cuba gaat nu verder met het actualiseringsproces van
de economie, garantie voor het behoud van het
socialisme en de verworvenheden van 55 jaar opbouw
van een nieuwe maatschappij.

Raúl en Santiago - 1ro de enero

1959
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Een stem die telt

Eén zaak is onbetwistbaar : het Latijns-Amerika van
vroeger is onvergelijkbaar met dat van vandaag.  Reeds
tijdens de Algemene Vergadering van de UNO, in oktober
2013, klonk de stem van deze 33 landen, niettegen-
staande hun verschillen en eigenheden, op dezelfde
golflengte.  Met één enkele stem eisten zij de algemene
nucleaire ontwapening en namen aldus de kop van de
strijd voor de vrede en ontwapening in de wereld.

En eens te meer valt het op dat de westerse media weinig
of geen interesse vertonen voor deze nochtans funda-
mentele evolutie van een werelddeel.  Het is een
spectaculaire breuk met het vroeger beleid van de OAS
(Organisatie van de Amerikaanse Staten) waar de
Verenigde Saten en Canada hun mening opdrongen, en
waarvan Cuba sinds een halve eeuw werd uitgesloten.

IIe Top

Deze evolutie werd nu bevestigd in Havana, evolutie naar
steeds meer integratie met respect voor de verscheiden-
heid van elke deelnemer.  De filosofie aan de basis van
deze jonge internationale organisatie steunt op het
ideeëngoed van illustere voorgangers zoals o.a. Bolivar,
Martí, Guevara, Chávez en Fidel Castro.

Hoogtepunten van deze top, steeds in het teken van strijd
tegen armoede, honger en sociale ongelijkheden, waren
de uitroeping van de regio tot vredeszone, de  “Verklaring
van Havana”, principesbeslissing voor de toekomst, en
de goedkeuring van een actieplan om onder voorzitter-
schap van Costa Rica het werk gestart onder Cubaans
voorzitterschap verder te zetten.

Verklaring van Havana

De Verklaring van Havana omvat 83 paragrafen over
regionale ontwikkeling, economische, sociale en politieke
thema’s.  De nadruk ligt o.a. op het respect van het Inter-
nationaal Recht, de vreedzame oplossing van geschillen,
het uitsluiten van bedreigingen en machtsmisbruik, het
respect van het zelfbeschikkingsrecht, de soevereiniteit,
de territoriale grenzen, de niet-inmenging in interne
zaken van elk land, de promotie en de verdediging van
de rechten van de mens.  Zij herneemt tevens de doel-
stellingen van de CELAC om te ijveren voor een verdere
integratie van de landen van de regio, de steun aan een
Zuid-Zuid politiek, de verwezenlijking van de millenium-
doelstellingen van de UNO, de vermindering van alle
factoren die bijdragen tot klimaatveranderingen, de strijd
tegen de onwettelijke handel van culturele goederen.
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 F.T.

De IIe Top van de CELAC (Gemeenschap van de 33 landen van
Latijns-Amerika en de Caraïben) ging door in Havana op 28 en 29
januari.  De meerderheid van de Staatshoofden en Regeringsleiders
van de regio waren aanwezig op de vergadering, gedurende
dewelke Cuba het tijdelijk voorzitterschap afstond aan Costa Rica
die de fakkel overneemt.

Er werden ook een aantal meer specifieke standpunten
opgenomen : de noodzaak verder te ijveren aan de herop-
bouw van Haïti, de herbevestiging van het Latijns-
Amerikaans karakter van Puerto Rico, de eis van de
schrapping van Cuba op de lijst van terroristische staten,
de eis een einde te stellen aan de economische, commer-
ciële en financiële blokkade tegen Cuba, de steun aan
de in Cuba lopende vredesonderhandelingen voor
Colombia, de steun aan het voorbereidingsproces van
de IIe Top CELAC-Europese Unie in Brussel in 2015.

Alles wijst er dus op dat de plannen van de Verenigde
Staten om de CELAC te verzwakken na de Top in Chili
weinig resultaten boeken.

Vredeszone

Op 29 januari werd de regio Latijns-Amerika en Caraïben
uitgeroepen tot vredeszone.
Deze verklaring werd onmiddellijk door de UNO voor-
opgesteld als een voorbeeld voor de ganse wereld, omdat
zij de algemene ontwapening nastreeft, ook van con-
ventionele wapens.
De verklaring werd in plenaire zitting gelezen door Raúl
Castro.

Evaluatie van het Cubaans voorzitterschap

Abelardo Moreno, vice-minister van Buitenlandse zaken,
omschreef het Cubaans voorzitterschap als “zeer ernstig
en verantwoordelijk” en “in respect van eenheid en
diversiteit”.
Hij verzekerde dat Cuba zich concentreerde op de strijd
tegen de armoede, de honger en de ongelijkheden.  Cuba
droeg bij tot de integrale opname van de Caraïben in de
internationale politiek.

Ricardo Patiño, minister van Buitenlandse zaken van
Ecuador, benadrukte dat Cuba prachtig werk leverde.  Hij
verklaarde o.a. “De OAS is er nooit in geslaagd de toena-
dering te bekomen van de landen van Latijns-Amerika;
de CELAC kon een toenadering op gang brengen in
enkele maanden tijd”.

Een zeer positief bilan voor het Cubaans voorzitterschap
en de Cubaanse diplomaten.  De fakkel is nu in handen
van Costa Rica.  Maar het is zeker dat Cuba verder zal
werken voor de ontwikkeling van deze gemeenschap en
de verderzetting van het integratieproces van de regio.

Laura Chincilla, presidenta
de Costa Rica
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Obama-Castro

Beaucoup d’encre a coulé dans la presse mondiale au
sujet de la poignée de mains entre Barack Obama et Raúl
Castro lors de l’enterrement de Nelson Mandela.  La
question reste ouverte de savoir si cela apportera un
changement dans les relations entre les États-Unis et
Cuba.
Par contre peu de médias ont insisté sur le fait que Raúl
Castro occupait une place prééminente lors de la céré-
monie.  Cette place s’explique facilement quand on se
rappelle l’aide prolongée et décisive de Cuba à la lutte
contre l’apartheid et la victoire cubaine sur les troupes
sud-africaines, pourtant réputées invincibles, à Cuito
Cuanavale, élément déterminant pour l’indépendance de
l’Angola et pour la chute finale du régime raciste en
Afrique du Sud.  Ceci explique que sur plus de cent
personnalités présentes, dont six ont pu prendre la
parole, ce fut Raúl qui assumait le discours de clôture.
Pour revenir à la poignée de mains on peut se poser la
question pourquoi Raúl était assis exactement en face
de l’endroit par lequel Obama devait entrer, rendant une
rencontre inévitable, et l’empêchant d’ignorer Raúl.
Si cela va changer quelque chose reste une question
ouverte.  La presse nord-américaine s’est d’ailleurs em-
pressée de signaler que la poignée de mains était limitée
à un simple échange de politesses et rien de plus.

Les rLes rLes rLes rLes relaelaelaelaelations Cuba – Étations Cuba – Étations Cuba – Étations Cuba – Étations Cuba – États-Unists-Unists-Unists-Unists-Unis

Freddy Tack

Een diepgaande analyse is aan de gang over de evolutie
van de internationale omgeving en de impact ervan op
de nationale economie.  Een nieuwe wet inzake buiten-
landse investeringen wordt in maart 2014 voorgelegd
aan het parlement.  De speciale ontwikkelingszones
moeten op termijn ook een opkikker geven aan interna-
tionale uitwisselingen.

In 2014 komt ook de nadruk op de voorrang voor coöpe-
ratieven, waarvan er reeds 270 in werking zijn en er 228
binnenkort worden goedgekeurd.

Maar ook Cuba ontsnapt niet aan de internationale crisis.
De som van deze crisis en van de economische, commer-
ciële en financiële blokkade komt zeker niet ten goede
aan de buitenlandse inkomsten die toch de zuurstof
blijven voor de nationale economie.

Pressions pour la fin du blocus

Un sondage effectué aux États-Unis par un institut de
recherche bipartite “Atlantic Council” estime que 56% des
citoyens américains sont en faveur d’un “changement”
des relations avec Cuba.  Chez les démocrates et les
indépendants on atteint les 60%, chez les républicains
52%.  Chiffre encore plus surprenant et très intéressant :
dans l’ état de Floride on obtient 63%.
Ce dernier chiffre a amené le républicain Jeff Flake,
membre du Comité des Relations Extérieures du Sénat,
à estimer que l’argument pour ne rien changer à la poli-
tique actuelle, qui était la position de la Floride, est
éliminé.
Charlie Crist, ex-gouverneur de Floride et candidat pour
un nouveau mandat, a qualifié le blocus de “relique
inefficace”.
Frederick Kempe, le président de “Atlantic Council”,
estime pour sa part que les deux partis, démocrates et
républicains, sont prêts pour un changement.
Patrick Leahy, sénateur démocrate, déclare que le
moment est venu de moderniser la politique envers Cuba.
Ce président du Comité Juridique du Sénat admet qu’il
est temps de reconnaître que la politique des États-Unis
envers Cuba, gelée depuis des décennies, n’a obtenu
aucun résultat pour aucun de ses objectifs.  Il a ajouté :
“Au lieu d’isoler Cuba elle nous a isolé face à l’Amérique
latine”.  Il a encore insisté sur le fait que la politique ne
doit pas être dictée par une minorité qui s’accroche à
une stratégie qui a échoué.
Il serait grand temps que Barack Obama écoute “la voix
de ces concitoyens”, des sénateurs et des entrepreneurs,
et se penche sérieusement sur une procédure de levée
du blocus et la reprise de relations normales avec Cuba.

Un avis cubain

Interviewé par Granma (13 décembre 2013) Ramón
Sánchez-Parodi Montoto, qui a été le premier chef de la
Section d’ Intérêt de Cuba à Washington (de 1977 à 1984),
a donné sa vision à ce sujet.  Il se demande comment les
États-Unis vont résoudre leur politique pour l’Amérique
latine sans revoir leurs relations avec Cuba.  La totalité
de ces pays a annoncé déjà maintenant qu’il n’y aura
pas de Sommet des Amériques (planifié pour 2015) si
Cuba ne participe pas.  Il estime que la levée du blocus
ne se fera pas par un simple décret mais qu’il faudra
peut-être plusieurs années pour aboutir à une normali-
sation complète.  Mais certaines choses avancent comme,
entre autres, le dialogue au sujet des services postaux,
des sauvetages en mer, l’immigration, parfois lent et
difficile, mais qui existe.
Il ajoute que si les États-Unis devraient abroger la loi
Toricelli et la loi Helms-Burton, ceci aurait déjà un impact
immense.  Selon lui le moment est favorable, car les États-
Unis sont dans une situation de crise et se retrouvent
totalement isolés sur la scène internationale avec 188
pays qui ont voté contre le blocus à l’ONU.  Mais il faudra
atteindre une relation acceptable pour les deux pays,
sans la moindre intention de domination, relation que
Cuba entretient avec plein de pays.  “Si les États-Unis ne
renoncent pas à leur politique de domination il n’y aura
pas de relation normale.  Il est maintenant prouvé depuis
plus d’un demi siècle que chaque tentative pour restaurer
cette domination a échoué”.

Bronnen  : Cubahora, Cubadebate, Granma, Juventud
Rebelde, Trabajadores, Bohemia, El Economista.
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Une petite “erreur” des dissidents

Impossible de terminer cette rubrique sans citer une
petite “erreur” des dissidents, confirmant leur duplicité
et leur stupidité.
La soi-disant “dissidence” avait planifié une campagne
antigouvernementale à Cuba pour le 6 janvier, le jour
des rois mages.  Un site web financé par le gouvernement
nord-américain, “Martí Noticias”, a publié un article signa-
lant l’arrestation de dissidents qui distribuaient des
jouets aux enfants de Cuba.  Cette action était organisée
par les “Dames en blanc”, soutenue par Washington.  Le
but était la distribution de 700 jouets, à des familles
pré-sélectionnées, devant les caméras de la presse inter-
nationale.
La petite “erreur” survenue est que l’article, intitulé
“Cuba : opération militaire contre des enfants innocents”,
mentionnant l’action et l’arrestation de dissidents, a été
publié trois jours avant la date planifiée pour l’action.
La vérité étant que les autorités cubaines ont arrêté le 2
janvier (donc 4 jours avant la manifestation présumée)
José Daniel Ferrer, dirigeant d’un groupuscule nommé
Union Patriotique de Cuba (UNPACU), et ont confisqué
du matériel entré illégalement à Cuba : des ordinateurs,
des téléphones portables et de l’argent liquide - drôles
de jouets.
Une dissidence aussi inefficace que stupide, c’est le
moins que l’on puisse dire.

F. Tack

Comme nous l’avions signalé à l’occasion de la visite à
Cuba de Christian Leffler, directeur exécutif du
Département Amériques de l’UE (voir Cuba Sí nr. 179, juin
2013), on notait des signes avant-coureurs des intentions
de l’UE de revoir ses relations avec Cuba.

En janvier, lors de sa visite à Cuba, le Ministre des Affaires
Étrangères des Pays-Bas confirmait la volonté de change-
ment en déclarant qu’il était temps que l’UE actualise ses
relations avec l’ île.
(Granma, 07/01/2014 – Trabajadores 07/01/2014).
Et finalement, après des années de gel des relations,
depuis l’adoption de la “position commune”, à l’initiative
de l’ultra libéral espagnol Aznar (en 1996), fortement lié
avec la droite nord-américaine, une ouverture semble
s’annoncer.

Le 6 février 2014, le Conseil des Ministres des Affaires
Étrangères des pays membres de l’UE a approuvé et attri-
bué à Catherine Ashton, Haute Représentante de la
Politique Extérieure de l’Union, un mandat pour entamer
des négociations en vue d’un accord bilatéral avec La
Havane.  Cuba est le seul pays d’Amérique latine avec
lequel l’UE n’a aucun traité.  La décision, finalement prise
malgré la réticence de quelques pays (entre autres
l’Allemagne, la République Tchèque et la Pologne), s’in-
scrit dans la logique des choses.  La “position commune”
n’a eu aucun effet durant toutes ces années et la majorité
des pays de l’Union entretient des relations bilatérales
tout à fait normales avec Cuba.  L’accord a été atteint en
accordant aux pays “récalcitrants” une clause stipulant que
les négociations peuvent être suspendues en cas de “grave
violation des droits de l’homme”.

Les rLes rLes rLes rLes relaelaelaelaelations Union-Eurtions Union-Eurtions Union-Eurtions Union-Eurtions Union-Européenneopéenneopéenneopéenneopéenne
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Dans une déclaration Catherine Ashton rappelait : “Il ne
s’agit pas d’une rupture par rapport à la politique menée
par le passé.  Nous tenons à soutenir les réformes et le
processus de modernisation à Cuba, tout en continuant
d’exprimer nos préoccupations concernant les droits de
l’homme, comme nous l’avons toujours fait” (Agence Belga,
10/02/2014).  Une ouverture certes, mais avec des condi-
tions et le bâton toujours derrière la porte.
Herman Portocarero, ambassadeur de l’UE à Cuba (et ex-
ambassadeur de la Belgique à Cuba), a pour sa part déclaré
que la décision du Conseil était “un grand pas en avant”.

Cuba a rappelé sa position dans une déclaration de Rogelio
Sierra Díaz, vice-ministre des Affaires Étrangères, que nous
reprenons ci-après :
“Le gouvernement cubain a été officiellement informé de
la décision du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères
de l’Union Européenne et de la Haute représentante de
l’Union Européenne pour les Affaires étrangères et la
politique de sécurité, S.E. Catherine Ashton, d’entamer des
négociations sur les dispositions d’un Accord de Dialogue
politique et de Coopération entre l’Union Européenne et
ses États membres, d’un côté, et la République de Cuba,
de l’autre.
En octobre 2008, l’Union Européenne et Cuba avaient conve-
nu de reprendre le dialogue politique et la coopération sur
des bases de réciprocité, avec un caractère inconditionnel
et non discriminatoire, dans le plein respect de l’égalité
souveraine des États et du cadre juridique et institutionnel
des parties, ainsi que le plein attachement au principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures des États.
Cuba estime que ces principes conservent toute leur
actualité et doivent rester la référence dans les relations
entre l’Union Européenne et notre pays.
Je réaffirme ce qui a été dit au cours du long processus de
réflexion et de consultation entre les États membres de
l’UE, qui a précédé ce résultat.  Cuba étudiera l’invitation
formulée par la partie européenne d’une manière respectu-
euse, constructive et attachée à sa souveraineté et à ses
intérêts nationaux”.  (Granma, 11 février 2014)

Voila déjà plusieurs mois que les diplomates cubains de
la Section d’Intérêts de Cuba à Washington et de la mission
diplomatique à l’ONU dénoncent les difficultés causées
par le blocus pour leurs opérations bancaires.

Malgré tous les efforts développés et en conséquence des
restrictions imposées par le blocus économique, com-
mercial et financier, la Section d’Intérêt n’a pu trouver
aucune banque avec siège aux États-Unis qui accepte les
comptes bancaires des missions diplomatiques cubaines.

La Section a dès lors dû prendre la pénible décision de
suspendre les services consulaires à partir du 14 février,
jusqu’à ce qu’une solution intervienne.  Ce n’est d’ailleurs
pas la première fois qu’une suspension temporaire n’a pu
être évitée, toujours à cause des mêmes problèmes.

Les premières victimes en sont les citoyens cubains et
nord-américains qui font appel aux services consulaires
pour visiter leur famille ou pour des échanges universi-
taires, culturels, scientifiques, sportifs, etc. entre Cuba et
les États-Unis.
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Une petite “erreur” des dissidents

Impossible de terminer cette rubrique sans citer une
petite “erreur” des dissidents, confirmant leur duplicité
et leur stupidité.
La soi-disant “dissidence” avait planifié une campagne
antigouvernementale à Cuba pour le 6 janvier, le jour
des rois mages.  Un site web financé par le gouvernement
nord-américain, “Martí Noticias”, a publié un article signa-
lant l’arrestation de dissidents qui distribuaient des
jouets aux enfants de Cuba.  Cette action était organisée
par les “Dames en blanc”, soutenue par Washington.  Le
but était la distribution de 700 jouets, à des familles
pré-sélectionnées, devant les caméras de la presse inter-
nationale.
La petite “erreur” survenue est que l’article, intitulé
“Cuba : opération militaire contre des enfants innocents”,
mentionnant l’action et l’arrestation de dissidents, a été
publié trois jours avant la date planifiée pour l’action.
La vérité étant que les autorités cubaines ont arrêté le 2
janvier (donc 4 jours avant la manifestation présumée)
José Daniel Ferrer, dirigeant d’un groupuscule nommé
Union Patriotique de Cuba (UNPACU), et ont confisqué
du matériel entré illégalement à Cuba : des ordinateurs,
des téléphones portables et de l’argent liquide - drôles
de jouets.
Une dissidence aussi inefficace que stupide, c’est le
moins que l’on puisse dire.

F. Tack

Comme nous l’avions signalé à l’occasion de la visite à
Cuba de Christian Leffler, directeur exécutif du
Département Amériques de l’UE (voir Cuba Sí nr. 179, juin
2013), on notait des signes avant-coureurs des intentions
de l’UE de revoir ses relations avec Cuba.

En janvier, lors de sa visite à Cuba, le Ministre des Affaires
Étrangères des Pays-Bas confirmait la volonté de change-
ment en déclarant qu’il était temps que l’UE actualise ses
relations avec l’ île.
(Granma, 07/01/2014 – Trabajadores 07/01/2014).
Et finalement, après des années de gel des relations,
depuis l’adoption de la “position commune”, à l’initiative
de l’ultra libéral espagnol Aznar (en 1996), fortement lié
avec la droite nord-américaine, une ouverture semble
s’annoncer.

Le 6 février 2014, le Conseil des Ministres des Affaires
Étrangères des pays membres de l’UE a approuvé et attri-
bué à Catherine Ashton, Haute Représentante de la
Politique Extérieure de l’Union, un mandat pour entamer
des négociations en vue d’un accord bilatéral avec La
Havane.  Cuba est le seul pays d’Amérique latine avec
lequel l’UE n’a aucun traité.  La décision, finalement prise
malgré la réticence de quelques pays (entre autres
l’Allemagne, la République Tchèque et la Pologne), s’in-
scrit dans la logique des choses.  La “position commune”
n’a eu aucun effet durant toutes ces années et la majorité
des pays de l’Union entretient des relations bilatérales
tout à fait normales avec Cuba.  L’accord a été atteint en
accordant aux pays “récalcitrants” une clause stipulant que
les négociations peuvent être suspendues en cas de “grave
violation des droits de l’homme”.
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Roberto Rodríguez werd in 1945 geboren in El Mango,
een boerderijtje gelegen in Los Hondones (nabij Sancti
Spiritus, provincie Las Villas).  Op zijn 11e verhuist de
familie naar Morón (Ciego de Ávila).  Reeds vanaf zijn 9
jaar moest hij de familie helpen bij het leveren van melk
bij het krieken van de dag.  Als volwassene werkt hij in
een bar, als bediende in een kruidenierszaak, als arbeider
in een drukkerij, als propagandist van een waarzegster.
In Morón gaat hij zelfs boksen voor tien centavos per
match, gewoon om te kunnen eten.  Hij wordt straat-
venter van alle denkbare waren, die hij aan de man brengt
met een ongelooflijke verbeelding en welsprekendheid,
en die hem overal brengt.

Na de ontscheping van de Granma wordt hij, zonder het
minste motief, opgepikt, gevangen gezet en gemarteld
in Bayamo.  Deze ervaring brengt hem tot de beslissing
het rebellenleger te vervoegen.  Hij komt aan in de Sierra
na een voettocht van bijna een maand.  In april 1957 be-
reikt hij de Sierra en staat voor Fidel Castro en Celia
Sanchez, voor de selectie van de teruggehouden nieuwe-
lingen.
Eerst wou Fidel hem niet opnemen, er waren veel
vrijwilligers, maar er was een schrijnend gebrek aan
wapens.  En daar komt die piepjonge kerel, klein van
gestalte, zonder aanbeveling, met gescheurde kleren en
een haardos à la Elvis Presley.  Toppunt : hij was bloots-
voets en zijn voeten waren zodanig klein dat geen enkele
van de beschikbare laarzen hem paste.  Maar hij had wel
een troef, hij kon het goed uitleggen, met zin voor humor.
Celia omschreef hem als een advocaat (later gaf hij toe
na de overwinning rechten te willen studeren onder de
hoede van Fidel), en uiteindelijk overtuigde zij Fidel om
hem op te nemen in het rebellenleger.  Hij bleef haar
daarvoor dankbaar en bewaarde in zijn hemdzakje een
foto van Celia tot de dag van zijn dood.

Het probleem van de laarzen werd opgelost met een paar
Mexicaanse laarzen van Celia, de enige die hem pasten.
Eenmaal uitgedost met zijn Mexicaanse laarzen en zijn
hemd met ruitjes merkte Celia op : “Kijk, hij lijkt wel een
vaquerito”.  Zijn legende begon.

Hij werd zeer snel door iedereen gewaardeerd.  Hij kon
het niet laten met iedereen grapjes te maken, maar
steeds met respect voor elkeen.  Che Guevara maakte
ook grapjes met hem en ze konden goed met elkaar
opschieten.  Hij maakte dan ook deel uit van de colonne
van Che die vanuit de Sierra vertrok naar het centrum
van het eiland.  Hij had toen de graad van kapitein van
het rebellenleger.  Eind december bereikte de colonne
de omgeving van de stad Santa Clara.

Santa Clara is een grote stad, uitstekend bezet door de
troepen van Batista (bij de 3.000 manschappen).  Het
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Freddy Tack

Bij de 55e verjaardag van de triomf van de Revolutie horen uiteraard
herinneringen uit de laatste dagen van de strijd tegen Batista.  Een
opmerkelijke figuur, gevallen de dag voor de overwinning, is Roberto
Rodríguez, die de geschiedenis inging onder de bijnaam “El Vaquerito”
(de kleine koeherder).

leger bezet verschillen-
de strategische gebou-
wen zoals de kazerne
31, het politiecommis-
sariaat, de gevangenis,
het Gran Hotel en de
Provinciezetel.  Op 28
december begint de strijd van Santa Clara, onder de
leiding van Che en o.a. befaamd voor de inname van de
gepantserde trein van het Batistaleger.

El Vaquerito stelt voor een groep te vormen voor het
aanvallen van moeilijke en gevaarlijke doelen.
Che vroeg hem toen : “Wat jij wenst is een zelfmoord-
peloton ?”, “Dat is het” antwoorde Roberto.  “En wie zal
de leiding nemen ?”  El Vaquerito hief de schouders op : 
“Dat is geen probleem.  Ik zal er de chef van zijn”.
Zijn zelfmoordpeloton valt het politiecommissariaat aan.
Op 30 december 1958, de dag voor de overwinning, wordt
hij neergeschoten.  Hij was 23 jaar.  Toen Che zijn over-
lijden vernam verklaarde hij : “Zij hebben 100 van mijn
manschappen gedood”.

El Vaquerito was bekend voor zijn stoutmoedigheid.  In
de actie was hij de anderen altijd enkele meters voor.
Hij bleef ook altijd recht staan in de gevechten, ging
zich nooit neerleggen of verstoppen.  En bij de vraag
waarom antwoordde hij dat één kogel voldoende is om
iemand te doden, om het even zijn houding.

Over het zelfmoordpeloton schreef Che Guevara : “Het
zelfmoordpeloton was een voorbeeld van revolutionaire
moraal en enkel uitgekozen vrijwilligers werden er in
opgenomen.  Telkens iemand overleden was, en dit was
het geval bij elke confrontatie, waren er pijnlijke dis-
cussies om de plaats in te nemen.  Het was verbijsterend
te zien hoe ervaren en nobele rebellen konden wenen als
ze niet de eer kregen op de eerste lijn te staan van de
strijd en van de dood”.

En Roberto Rodríguez, El Vaquerito, was er de leider van,
tot de dag voor de overwinning.
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Bronnen  :
- Delicia Leyva Morales  : Tras los huellas de El Vaquerito.
In  : Invasor, 14/01/2013.
- Alina Martínez : El Vaquerito  : de la aventura al heroísmo.
In  : Trabajadores, 27/12/2013.
- Freddy Pérez Cabrera : Santa Clara, la batalla del Che.
In : Granma, 27/12/2013.
- Hugh Thomas – Cuba.  The Pursuit of Freedom.
New York, Harper & Row, 1971.
- Luís Raúl Vázquez Muñoz  : El pequeño temerario.
In  : Juventud Rebelde, 30/12/2010.



Quel genre de musique est la vôtre et qu’est-ce qui
fait la différence entre le Septeto Santiaguero et
d’autres groupes de musique traditionnelle cubaine?
 
Notre ligne est le son cubain, genre fondamental autour
duquel se fait notre travail mais on est différents parce
qu’on assume  la musique traditionnelle avec une touche
contemporaine, il y a le son mais aussi des boleros,
guaracha, changuy, bolero-son, danzon.  En plus, on
travaille un mouvement scénique différent d’autres
groupes qui jouent pour faire danser les gens.  On essaye
de présenter nous aussi des chorégraphies.  Le son est
originaire de l’orient cubain et le son de Santiago a
quelque chose de différent, plus proche des racines parce
qu’il a subi moins d’influences.

Il-y-a-t-il un déclin de la musique traditionnelle
cubaine avec le succès de rythmes modernes comme
le reggaeton ?

Je ne crois pas, aujourd’hui le son continue en bonne
santé.  Avant le succès de Buena Vista Social Club, il y a
15 ans, la musique traditionnelle cubaine était moins
répandue, maintenant elle doit se disputer  avec  d’autres
rythmes pour sa promotion et sa présence sur les
marchés.  Nous continuons à travailler notre ligne et nous
croyons qu’elle va continuer à exister avec d’autres
genres musicaux.

Qu’est-ce qu’on fait à Cuba pour défendre la musique
traditionnelle et la rendre populaire auprès des
jeunes?

Il y a beaucoup d’éléments qui favorisent  la proximité
entre les jeunes et la musique traditionnelle cubaine,
malgré le fait qu’il y a  beaucoup de reggaeton et pas
autant de salsa et de timba comme avant.  D’un point
de vue méthodologique aujourd’hui la présence des
instruments traditionnels, tels que le tres (guitare

cubaine), l’alaud, la percussion cubaine est plus forte
dans les écoles de musique et ça rapproche les jeunes
de la musique traditionnelle.  D’autre part, la crise, qui a
affecté la situation économique aussi à Cuba, favorise la
formation de groupes plus petits, qui ont plus à voir
avec la musique traditionnelle.  Les jeunes sont mainte-
nant attirés par ces petits formats car ça leur procure
plus d’opportunités de travail.

Comment  l’ouragan Sandy a-t-il atteint votre activité?
Comment se passe la reconstruction à Santiago?

L’ouragan a été dévastateur, très fort, les maisons,
l’industrie on été très affectées.  Nous étions à Santiago
à ce moment là, on a joué la veille de l’ouragan.  Il y a eu
beaucoup de solidarité entre les gens de Santiago, entre
le peuple cubain qui est venu réparer le réseau électrique,
le réseau téléphonique.  Une semaine après l’ouragan
on a joué à nouveau à la Casa de la Trova, en une semaine
la vie musicale recommençait à Santiago même si
l’ouragan a rendu très difficile la vie dans la ville.  Le
centre de la ville ne fonctionne aujourd’hui pas à 100%
mais avec normalité, comme les scènes musicales et
culturelles, mais en ce qui concerne les maisons et
d’autres équipements la situation reste très compliquée.
Il reste toujours très difficile d’obtenir des matériaux
pour la reconstruction.

Avez-vous un message pour le public belge ?

Oui, une salutation très spéciale.  Nous savons qu’en
Belgique la musique cubaine est très appréciée et qu’il y
a ici des amis de Cuba depuis toujours.  Nous terminons
une tournée de trois mois et nous sommes nommés pour
la deuxième fois pour le Grammy de musique latino.
Nous sommes venus présenter notre musique tradition-
nelle de Santiago, nous sommes très contents et voulons
partager tout cela avec le public belge.
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Paula Frazão

Le son de Santiago à Bruxelles avec le Septeto Santiaguero.
Le 28 septembre le Septeto Santiaguero  s’est présenté en
concert  à Bruxelles.  Son  CD ‘Vamos pa la fiesta’, a été
nommé pour les Grammys 2013, après une première nomi-
nation avec ‘Oye mi son santiaguero’ en 2011.
Le theatre Molière aux galeries Porte de Namur s’est rempli
de rythmes cubains, de sourires et de danse spontanée du
public saisi par l’authentique musique de Cuba.
Le Septeto  Santiaguero (1931) est un groupe de musique
traditionnelle cubaine des plus anciens. La composition du groupe est, depuis 18 ans : Fernando
Derwar (tres, chant), Ismael Borga (chant, claves y guiro), Inocencio Heredia (chant, maracas),
Rudens Matos (chant, guitare), Dairon Salazar (basse), Alberto Castellanos (percussion) et Eddy
Lobaine (trompette).

Fernando Derwar, directeur musical du groupe, a répondu à quelques questions de Cuba Sí.
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Zulema Armas Mojena

Le Conseil National des Maisons de la Culture est
l’organisation qui coordonne tout le travail de partici-
pation populaire dans le domaine des arts à Cuba.
Il existe plus de 300 maisons de la culture dans le pays.

Fernando : Conseil National des Maisons de la Culture.
Ministère de la culture

Le système des maisons de la culture est basé sur une
présence dans toutes les régions de Cuba.
Dans toutes les municipalités existe ce type d’institution.
Certaines municipalités ont plus d’une maison de la
culture, ceci en fonction de la capacité du territoire.

Cette institution fonctionne avec les professeurs d’art.
Aujourd’hui le pays compte environ 24.000 professeurs
d’art qui touchent tous les secteurs de la population.
Les handicapés, le troisième âge et surtout les enfants.
Ces professeurs se trouvent aussi dans plus de 11.000
écoles de Cuba.  Donc, dès leur plus jeune âge, les
enfants peuvent acquérir des éléments, des outils, sans
que cela n’implique une future carrière artistique.

Pour nous l’aspect le plus important de ce processus est
que le système des maisons de la culture donne un niveau
de connaissance, un niveau d’appréciation des arts et
que cela permet de développer la sensibilité.  Si ensuite
l’un ou l’autre a des possibilités ou le talent suffisant, il
peut aussi étudier dans les écoles spécialisées, qui font
aussi partie du système d’enseignement cubain car celui-
ci inclut aussi les carrières d’artistes professionnels.

Lorsqu’on parle du travail des maisons de la culture, nous
ne le voyons pas seulement à partir de la manifestation
artistique pure.  Ce n’est pas seulement le théâtre pour
le théâtre, la musique pour la musique, la danse pour la
danse.
Non, l’essence du travail est comment arriver à la racine,
à l’identité de cette communauté.  Donc, on part toujours
de l’identité de chaque territoire et c’est sur cette base
que se développe le travail.  Nous ne nous contentons
pas du développement de la culture locale, mais aussi
nationale et évidemment universelle.

Notre système se concentre d’abord sur la défense de
cette identité.  C’est un peu comme se reconnaître, se
développer et permettre, à partir du travail des profes-
seurs d’art, que cette communauté puisse rétablir en
elle ce que ces jeunes sont capables de faire à partir de
leur réalité.

Anne

Et elles ont aussi un rôle social ?

Fernando : Consejo Nacional de Casa de Cultura,
Ministerio de Cultura

Important,  le rôle social est la base.  C’est pourquoi je
dis qu’on touche tous les secteurs de la population, dans
les zones difficiles d’accès, le Pic Turquino, même dans
des endroits qui peuvent sembler impossible à attein-
dre on trouve notre professeur d’art.  Et avec la volonté
d’assurer là-bas, dans cet endroit le plus haut de la
montagne le niveau et la qualité dont a besoin cette
population.  C’est pourquoi le travail que fait ce système
est important, c’est toute la portée sociale qu’il contient.

Zulema Armas Mojena, Vice présidente du Conseil
National des arts plastiques

Aujourd’hui, les professeurs d’art qui travaillent directe-
ment avec la population pour le développement et la
promotion du développement socioculturel sont 24.000. 

On dit souvent qu’à Cuba tout le monde chante, tout le
monde danse.  En plus du fait que notre identité se
manifeste naturellement de cette façon il existe aussi
une nette intention de la politique culturelle cubaine de
renforcer cela.
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Interview de  Zulema Armas Mojena, Vice-présidente du Conseil national des Arts Plastiques et
Fernando du Conseil National des Maisons de la Culture.  Ministère de la culture.
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Wie waren de Taino ? 

Toen Columbus in 1492 na een wekenlange zeereis plots land ontdekte, zette hij voet aan wal op één van de eilanden
die nu bij de Bahama-eilanden behoort.  Na enige tijd voer hij met zijn manschappen verder en landde op het huidige
Cuba.  Hij trof er een indiaanse bevolking aan die we gaandeweg als Taino gingen bestempelen, een tak van de Arawak
indianen die op veel plaatsen in de Caraïben woonden, meer bepaald op de Bahama's, de Maagdeneilanden, de Grote
Antillen (Cuba, Hispaniola, Jamaica en Puerto Rico) en de noordelijk gelegen Kleine Antillen (bijvoorbeeld Guadaloupe
en St-Maarten).  Oorspronkelijk waren ze afkomstig uit de Orinoco delta in het huidige Venezuela, waar ze in verschillende
riviergemeenschappen leefden.  Daar kende men deze stam als Arawak.  Tegen de 15de eeuw en de komst van de
Spanjaarden hadden die voorouders van de Taino zich ontwikkeld tot een zeevarend volk dat een hele reeks eilanden
bevolkte die zich in een soort Y-vorm uitstrekten van de Venezolaanse kust tot aan Florida.  Daar versmolt hun eigen
cultuur met die van de reeds hier en daar aanwezige andere stammen en vormde zo de basis voor het ontstaan van
een nieuwe cultuur die men Taino ging noemen. 

Zelfs na de komst van deze oorspronkelijke Arawak-stam bleven ook nog andere bevolkingsgroepen de Caraïbische
eilanden bevolken.  Op Cuba bewoonden de Taino vooral het oostelijk deel van het eiland, terwijl westelijk Cuba vooral
door de Guanahatabey en Siboney indianen bevolkt werd (op hun beurt wellicht komende van Yucatan of Florida), en in
de zuidelijker gelegen Kleine Antillen woonden vooral de beruchte Carib indianen.  Deze laatste waren heel oorlogszuchtig
en dreven de Taino (of Arawak in het algemeen) steeds verder noordwaarts en westwaarts.  Ze stonden er ook voor
bekend hun slachtoffers te consumeren, en die antropofagie zorgde er zelfs voor dat ze hun naam (in lichtjes verbasterde
vorm) leenden voor menseneters in het algemeen : “kannibalen”.

Na de diaspora van de Arawak en het ontstaan van de “nieuwe” Taino-cultuur
hadden de Taino hun - laten we zeggen - centrum geïnstalleerd op het eiland
Quisqueya of Haiti Bohio (“thuis”), later door Columbus herdoopt tot Hispaniola
(het huidige Haiti en Dominicaanse Republiek).  Hun hele gemeenschap, verspreid
over de verschillende Caraïbische eilanden, was georganiseerd in cacicazgos
(zelfstandige gemeenschappen, een soort mini-staatjes), telkens onder leiding
van een cacique (hoofdman in de taal van de Taino, later overgenomen door de
Spanjaarden om elke hoofdman in de Nieuwe Wereld te benoemen).
Deze cacicazgos waren in zekere zin een beetje vergelijkbaar met de stadstaten
die de Maya's op het Centraal-Amerikaanse vasteland hadden uitgebouwd.  Er
zouden in totaal in de Caraïben tientallen dergelijke cacicazgos geweest zijn en
schattingen leggen het totaal aantal Taino indianen bij de komst van de
Spanjaarden op zo'n 6 miljoen (cijfer van broeder Bartolome de las Casas) of
eerder 300 à 400.000 (cijfer dat door moderne wetenschappers gebezigd wordt).
Elke cacique had dan ook een vrij groot territorium onder zijn hoede en de handel
tussen de verschillende eilanden en cacicazgos was - naar men aanneemt - vrij
uitgebreid (het waren goede zeevaarders). Toen Hernán Cortés (conquistador
van Mexico) in 1519 op het schiereiland Yucatan kwam, vond hij ook daar
bijvoorbeeld Taino vrouwen. 

De komst van de Spanjaarden in de 15de eeuw maakte al heel snel een einde
aan deze vrij bloeiende cultuur.  Ziektes die met de Spanjaarden meereisden en
waartegen de inheemse bevolking niet bestand was, waren een eerste en

belangrijkste oorzaak.  De eerste geregistreerde pokkenepidemie op Hispaniola bijvoorbeeld was in 1518.  90 % van de
inheemse bevolking van het eiland werd tijdens die epidemie gedood !  Gevechten met de Spanjaarden en de dwangarbeid
waaraan ze werden onderworpen deden de rest.  Op zijn tweede reis ging Colombus immers reeds belastingen opleggen
aan de Taino van Hispaniola.  Een bepaalde hoeveelheid goud moest elke drie maanden afgeleverd worden door elke
volwassene ouder dan 14 jaar.  Kon men dit niet, dan werd verwacht dat er een hoeveelheid gesponnen katoen werd
afgeleverd.  Ontbrak ook dit, dan hakte men de handen van de indianen af en liet hen doodbloeden.  Verschillende
caciques kwamen hiertegen in opstand, echter zonder heel veel succes.  Eén van die hoofdmannen, Hatuey, vluchtte
uit Hispaniola naar het naburige Cuba (samen met 400 volgelingen) en organiseerde daar verder het verzet.  Hij werd
uiteindelijk in 1512 op de brandstapel gezet (in Baracoa is zijn borstbeeld te bewonderen, vóór het kerkje).

Ooit, voor de Cubanen zich Cubanen noemden, kenden we de bewoners van het eiland als Taino. 
Maar wie waren die Taino ?  En hoe leefden ze ?  En waar zijn ze dan nu gebleven ?  Laten we even
nagaan hoe de eerste “Cubanen” leefden en wat hun invloed is geweest op de huidige Cubaanse,
alledaagse realiteit op het eiland (en zelfs daarbuiten). 

YOURI BLIECK
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Het dagelijkse leven bij de Taino 

De Taino indianen lieten geen hoogstaande architectuur achter zoals wat we kennen
in Centraal-Amerika of het Andesgebied, maar desalniettemin waren de Taino
georganiseerd en hadden ze hun eigen herkenbare cultuur ontwikkeld. 

Om te beginnen zou de Cubaanse revolutie ook toen al van pas zijn gekomen, want
ook toen al kenden de Taino een 2-klassenmaatschappij.  De bevolking was er verdeeld
in een groep “naborias” (de “gewone” bevolking) en een groep “nitaínos” (de adel).
Aan het hoofd van elke Taino-gemeenschap stond - zoals reeds aangegeven - een
hoofdman of cacique.  De caciques werden bovendien bijgestaan door een soort
priesters of genezers, de bohiques.  Deze klasse van hoofdmannen genoot een aantal
voorrechten : alleen zij mochten gouden sieraden dragen, alleen zij woonden in
rechthoekige woningen, bohio's genaamd (terwijl de gewone bevolking in de
zogenaamde caneyes woonde, cirkelvormige woningen of hutten die rond een centraal
plein in het dorp werden opgesteld), en alleen zij zaten op een soort houten stoelen
(dujo genaamd) om zo hoger te zitten dan hun publiek.  Ook polygamie was in zwang,
zowel bij mannen als bij vrouwen, zowel bij de gewone burger als bij de cacique.
Enkele caciques hadden zo meer dan 30 vrouwen. 

De Taino leefden vooral van landbouw,
vruchtenpluk, visvangst en wat jacht (dat

laatste minimaal, gezien het gebrek aan grote zoogdieren op de meeste
Caraïbische eilanden).  Het waren daarbij vooral de Taino vrouwen die
bedreven waren in landbouw, mannen gingen voornamelijk vissen en jagen.
Visnetten werden gemaakt van katoen en van palmbladeren, hun kano's
(uitgeholde boomstammen) konden gemiddeld plaats bieden aan 15-20
personen, maar soms ook tot 150 personen (!).  Jacht werd bedreven met
pijl en boog, en ze kenden daarbij ook het gebruik van giftige pijlpunten.
Een belangrijk deel van hun dieet werd gevormd door cassave of yuca-
wortels (soort maniok).  Deze wortelstok is in principe giftig maar de Taino

slaagden erin het giftige sap uit
de wortels te persen en daarna
de yuca-wortel tot bloem te
verwerken.  Hiermee bakten zij een soort plat brood of grote pannenkoeken
(ook nu op Cuba in bepaalde regio's nog gemaakt en cassave genoemd).  Het
giftige sap lieten ze goed doorkoken totdat wat overbleef kon gebruikt worden
om taai vlees te verzachten.  Men noemde dit cassareep.  Voor de teelt van
deze yuca-wortels ging men speciaal opgehoogde akkers aanleggen (conucos)
die moesten zorgen voor minder erosie, een betere vruchtbaarheid van de
bodem en een langere houdbaarheid van de wortels in de grond.  Andere
gewassen werden verbouwd op stukken grond die men won op de jungle,
volgens de slash-and-burn-techniek (roofbouw). 

Een ander belangrijk onderdeel van het Taino dieet was maïs (mahisi).  De Taino kookten de kolven en aten de
maïskorrels van de kolf af, in tegenstelling tot het gebruik op het Centraal-Amerikaanse vasteland waarbij de maïskorrels
meestal vermalen worden tot meel om er maïsbrood van te bakken (of tortilla's).  Dit maïsbrood kon immers minder
tegen het vochtige klimaat op de Caraïbische eilanden dan hun cassave-brood.  Ook pepers werden veelvuldig gebruikt
en later door de Spanjaarden mee naar Europa genomen als zijnde vervangproducten voor de zwarte peper, kaneel en
kruidnagel die men uit het Verre Oosten invoerde.  Deze basisingrediënten werden aangevuld met andere groenten als
kalebas, zoete aardappel (batata) of bonen, pindanoten, fruit, vis en wat vlees.  Gezien er geen grote zoogdieren op de
eilanden te vinden waren, kwam het vlees van kleinere dieren als de jutia (boomrat), leguanen, schildpadden, aardwormen,
salamanders, papegaaien, enzovoort.  Ook de manatee (zeekoe) werd bejaagd en geconsumeerd. 

Religie

De Taino aanbaden verschillende zemis of cemis, zijnde goden, geesten,
voorouders.  Veel zemis waren elk verantwoordelijk voor een heel specifiek
iets in het dagelijkse leven van de Taino en werden daar ook mee vereen-
zelvigd (een beetje zoals de goden van de Griekse oudheid).  Zo bijvoorbeeld
waren de belangrijkste zemis of goden, Yucahu en Atabey, respectievelijk
de god of geest van cassave (belangrijkste voedsel voor de Taino) en de
zee.  Atabey, de moeder van Yucahu was de godin van de vruchtbaarheid
en de rivieren en meren.  Wie zich een klein beetje verdiept in de orishas
van het Cubaanse santeria-geloof ziet hier zeker een aantal parallellen. 
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Van een aantal van deze goden / geesten maakten de Taino afbeeldingen.  Deze representaties (beelden of tekeningen)
werden eveneens zemis genoemd.  Veel van deze afbeeldingen zijn later terug gevonden.  Ze werden gemaakt uit
steen, been, schelpen, keramiek en zelfs katoen.  Zemi petrogliefen werden eveneens teruggevonden op uiteenlopende
plaatsen zoals rotsen in rivieren, balspelvelden of stalagmieten in grotten.  Ook op de conucos (verhoogde akkers)
werd heel vaak een zemi geplaatst van de god Yucahu, om zo meer opbrengst af te smeken.  De zemis werden vaak
afgebeeld als padden, schildpadden, slangen, abstracte of mensachtige figuren.    

Lichaamsversiering maakte bij de Taino ook deel uit van hun religieuze beleving.  Mannen hadden vaak decoratieve
tatoeages op het lichaam, vrouwen hadden meestal piercings.  Hoe hoger de tatoeage of de piercing op het lichaam
werd aangebracht, hoe dichter ze zich bij hun goden konden voelen. 

Kunst en gewoontes

Een gebruik dat onmiddellijk in het oog sprong toen de Spanjaarden de Taino ontmoetten, was een snuifritueel waarbij
bepaalde stoffen via de neus werden geïnhaleerd.  Men gebruikte daarvoor kleine schaaltjes, buisjes (soms met twee
uiteinden voor in elk neusgat) en een soort hallucinogeen poeder, gemaakt van de zaden van een specifieke boom
(Piptadenia).  Zij noemden dit poeder cohoba.  Andere bronnen beweren dat het hier ging om het gebruik van tabak en
dat het ritueel sikar werd genoemd.  Sikar werd door de Spanjaarden verbasterd tot sigaar, en één van de bekendste
Cubaanse sigaren vandaag de dag kreeg de naam Cohiba mee, afgeleid van cohoba.  Verschillende zemis, beeldjes,
werden ook teruggevonden met een dergelijk schaaltje dat zou gebruikt zijn om het poeder op te leggen en zo het
snuifritueel uit te voeren.  De bedoeling was in trance te raken en zo in contact te komen met de zemis.  Soms ging
men hiervoor ook vasten of zichzelf doen overgeven, dit alles om het lichaam eerst te reinigen, alvorens de goden te
benaderen.  Tijdens deze rituelen werd ook brood gedeeld en verdeeld, eerst aan de zemi, dan aan de cacique, en dan
aan de rest van het volk (parallellen met de communie bij de christenen zijn niet uit de lucht). 

De Taino speelden ook een balspel, genaamd batey, en ze deden dit op speciaal aangelegde velden die even-
eens batey werden genoemd.  Twee teams van 10 tot 30 spelers gebruikten een kleine, maar zware, rubberen bal die
ze met enkel de heup, de elleboog en het hoofd in de lucht moesten zien te houden.  Het spel en de speelvelden die
er vaak aan de randen van een cacicazgo voor werden aangelegd doen heel sterk denken aan de balspelterreinen van
de Maya's in zuidelijk Mexico (o.a. Yucatan) en Guatemala.  Heel vaak werden de spelen opgezet om een conflict tussen
gemeenschappen “uit te vechten” of op te lossen.  Vaak werd er ook gegokt op de uitslag van een dergelijke wedstrijd.
De Spanjaarden zagen hier voor de eerste keer het gebruik van ‘rubber’, ‘latex’ en dachten dat het om een bal met
magische krachten ging toen ze die vanzelf zagen terugkaatsen.  De elastische capaciteiten van het goedje werden in
de correspondentie met Spanje ook sterk overdreven. 

Invloed op de huidige realiteit op Cuba en andere Caraïbische eilanden - En ... zijn er nog
Taino ? 

Blijft er vandaag de dag nog iets over van die Taino of hun cultuur ?  Immers, de meeste bronnen stellen dat de Taino
op 50 jaar tijd (tussen 1492 en 1540) gereduceerd werden tot een fractie van de oorspronkelijke bevolking...

Toch zijn er nog sporen overgebleven, vage en ook duidelijker.
Om te beginnen in de taal, of preciezer, de woordenschat van veel volkeren die heden ten dage in de Caraïben wonen.
Woorden als “hamaca” of “hammock” in het Engels, “barbacoa” of barbecue, “tabaco” of “tobacco” (tabak), “cayo” (“key”
in het Engels, eiland), “canoa” of “canoe” (kano), “huracán” of “hurricane”, “maize”, allen zijn ze afkomstig uit de taal der
Taino.  Ook de termen waarmee de Taino hun huizen benoemden “bohio” en “caney”, worden vandaag de dag nog
steeds gebruikt op Cuba voor huizen op het platteland. 
Maar ook hun culinaire gewoontes en vooral daarbij het gebruik van specifieke knollen en gewassen verspreidde zich
over het hele gebied en soms zelfs nog ver daarbuiten.  Maïs, één van hun basisingrediënten, raakte zelfs wereldwijd
ingeburgerd.  Ze leerden ons ook andere zaken kennen zoals de ananas, pindanoten, zoete aardappelen, yuca (maniok),
chili pepers, sarsaparilla, ....  Een gerecht als “Jamaican jerk” bijvoorbeeld is niets meer of minder dan een Taino
methode van vlees bereiden dat toentertijd door de Taino barbecoa genoemd werd, uiteraard verbasterd tot onze
huidige barbecue.  Ook de cassave-pannenkoek wordt op Cuba in bepaalde regio's nog steeds gemaakt. 

Bovendien claimen verschillende mensen (meer en meer) op verschillende eilanden Taino wortels te hebben.  Er ontstaat
zowaar een groep die hier speciaal de nadruk op wil leggen en zichzelf echt opnieuw volledig als Taino gaat bestempelen
om zo de cultuur en het erfgoed van de Taino te behoeden voor een totale verdwijning.  Zij proberen om de gewoontes
en tradities van hun voorouders levendig te houden, hoewel heel vaak niet meer alles zo duidelijk is en gewoontes van
andere indiaanse groepen (bijvoorbeeld uit Noord-Amerika) vermengd raken (denk daarbij aan groepen op Puerto Rico
die zich Taino noemen). 

Ook op Cuba, met name in het uiterste oostelijke deel van het eiland, bestaan nog geïsoleerde groepjes “Taino”.
Alejandro Hartmann Matos, historicus van Baracoa, en Cuba's autoriteit op vlak van de oorspronkelijke bewoners, stelt
het heel eenvoudig : “Iedereen die spreekt over de verdwenen Taino, heeft niet alle elementen goed bekeken”.
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Hartmann voert al jaren (sinds 1989) onderzoek naar de oorspronkelijke eilandbewoners en ging daarbij op zoek naar
afstammelingen van de eerste bewoners.  Gebaseerd op zijn onderzoek stelt hij dat er op Cuba nog minstens 5000
indiaanse mensen overblijven, en dat wellicht verschillende honderdduizenden mensen inheemse wortels hebben. 

“Indianen duiken op in documenten en kronieken in onze hele geschiedenis”, zo stelt Hartmann.  “Inheemse groepen
stichtten de stad Jiguani in 1701 en vormden het volledig indiaanse Hatuey-regiment tijdens de Cubaanse onafhanke-
lijkheidsoorlog tegen Spanje in 1895.  José Martí vermeldde heel regelmatig indiaanse mensen in zijn dagboek.  Mark
Harrington, een Amerikaanse archeoloog die in 1915 en 1919 veldwerk uitvoerde op Cuba, vond verschillende groepen
inheemse bevolking die toen nog steeds in oostelijk Cuba woonden.  Hij werd gevolgd - in de jaren '50 - '60 en '70 -
door antropologen die tijdens onderzoeken in de regio heel duidelijk sporen vonden bij de Cubanen van het skelettype
van de Taino-indianen, van het bloedtype en van andere fysieke kenmerken.  Dus, als je het verleden goed bekijkt”,
aldus Hartmann, “dan is het duidelijk dat de indianen nooit volledig verdwenen zijn van het eiland.  Wie anders
beweert, weet niet waar hij over praat”.

Maar hoe zit het dan vandaag de dag?  Hartmann is categoriek : “Kijk maar rond”.  Overal in oostelijk Cuba zijn mensen
terug te vinden met de hoge jukbeenderen, de koperkleurige huid of andere typische kenmerken van de inheemse
indiaanse bevolking.  Uiteraard raakte de Taino bevolkingsgroep vermengd met Europese en Afrikaanse groepen,
maar toch zijn er verschillende mensen in Oost-Cuba die zich ook vandaag nog met trots “indiaans” noemen (bijvoorbeeld
bij Playa Duaba (niet zo ver van Baracoa) of Guirito).  Ze onderhouden de oude tradities, leven van de omringende
natuur (planten en dieren), bidden voor kracht tot de maan en de zon, verzamelen wilde planten en bepalen de tijd
zonder klokken of uurwerken. 

Een onderzoeker van het Smithsonian Institute raakte zo aan de praat met een man uit de regio, de 75-jarige “Panchito”:
“Als ik de vivijagua-mier uit zijn nest zie komen en hier zie voorbij kruipen in de ochtend, dan weet ik dat het tijd is om
naar het veld te trekken.  Als de chipojo-hagedis naar beneden kruipt uit de palmboom om wat water te drinken, dan
weet ik dat het middag is”.  Terwijl de man een cederboom benadert, slaat hij vriendschappelijk op de stam en zegt :
“Deze boom is een familielid.  Hij heeft gevoelens, net zoals wij en moet dus evenzeer met het nodige respect behandeld
worden.  Als je thee maakt van de schors van deze boom, zit daar heel veel kracht in.  Die kan dienen tegen verkoudheden
en andere aandoeningen aan de luchtwegen.  Als je echter geen toestemming vraagt alvorens de schors te verwijderen,
dan zou het wel eens helemaal niet kunnen werken.  Geef me je kracht om te genezen, dat is wat ik de boom vraag”.
De onderzoeker moest even met de ogen knipperen toen hij Panchito zo bezig hoorde en zag.  Dit was een identieke
manier van omgaan met planten en bomen als wat beschreven werd in de teksten van 15de-eeuwse Spaanse
kroniekschrijvers.  Blijkbaar had de man kennis en traditie van generatie op generatie doorgegeven gekregen. 
“Als we verwachten voedsel van de aarde te ontvangen, dan moeten we er ook iets voor teruggeven”, aldus Panchito,
“dus, wanneer we iets planten, zullen we altijd een gebed uitspreken voor de aarde, een kleine steen of een muntstuk
op het veld begraven, als een soort kleine boodschap voor de aarde, zodat ze ons iets teruggeeft”.  Indiaanse tradities
leven hier duidelijk nog volop. 

Op een aantal plaatsen op Cuba zijn ook nog resten gevonden van
deze oorspronkelijke eilandcultuur.  Niet ver van de badplaats
Guardalavaca in de oostelijke provincie Holguin, bevindt zich het plaatsje
Chorro de Maita, waar een heuse indiaanse begraafplaats werd
teruggevonden.  Ernaast bouwde men een dorp na, zoals het er ten
tijde van de Taino moet hebben uitgezien.  Ook in de buurt van de
Varkensbaai (provincie Matanzas) kunnen bezoekers een kijkje nemen
bij Guama, een volledig nieuw opgebouwd Taino dorp.  Beelden van de
Cubaanse kunstenares Rita Longa geven een kijk op de activiteiten die
de Taino uitvoerden.  Wie naar de provincie Granma trekt, kan tijdens
een wandeling in het nationaal park Desembarco del Granma een beeldje
ontdekken in een grot, dat El Idolo del Agua genoemd wordt, het
“wateridool” of “de godin van het water”.  Het gaat hier om een
afbeelding van de zemi Atabey, de moeder van alle goden of zemis,

en de godin van de vruchtbaarheid, de rivieren en meren.  Het beeldje is deels natuurlijk gevormd (stalagmiet) en
vermoedelijk deels bewerkt door de lokale bewoners (wie goed kijkt kan een sluier over het hoofd van het beeldje
ontdekken - sommigen menen dan ook dat dit beeldje pas na de komst van de Spanjaarden zou gemaakt zijn, of
althans aangepast; de sluier zou immers refereren aan de maagd Maria).  In hetzelfde nationale park zijn ook resten
gevonden van huizen, bohio's en caneyes.  Tot slot zijn er ook sporen van de oorspronkelijke bevolking terug te
vinden op Isla de la Juventud.  In een grot in het zuidoosten van het eiland, Cueva de Punta del Este, vond men in 1910
een aantal grotschilderijen die erop duiden dat de inheemse indiaanse bevolking ook hier reeds aanwezig was.  Meer
dan 200 pictogrammen zijn teruggevonden op de wanden en het plafond van deze grot en men denkt hier te maken
te hebben met een soort zonnekalender. 

De conclusie mag duidelijk zijn : ondanks het feit dat er op het eerste zicht geen of bitter weinig sporen van de
oorspronkelijke Taino bevolking meer op Cuba zijn terug te vinden, blijkt toch dat de aandachtige toeschouwer nog
heel wat zaken kan ontdekken die erop wijzen dat de Taino indianen hun sporen op heel wat vlakken hebben nagelaten. 
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cementerio Chorro de Maita
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Zoals gebruikelijk werden tijdens de werkvergaderingen ervaringen, ideeën,
intiatieven en nieuwe voorstellen uitgewisseld.  Deze meetings zijn steeds
zeer intens en soms emotioneel.  Vooral wanneer familieleden, en dit keer
dus ook één van de 5, getuigen
over hun belevenissen en vooral
hun onbenoembare dank uitdruk-
ken voor de steun die ze vanuit
heel de wereld krijgen.
Opmerkelijk is dat terwijl de drie
nog levende moeders dapper en
sereen hun verhaal deden het de
dochters waren die zeer emotio-
neel, soms met tranen in de ogen

en krop in de keel, hun gevoelens de vrije loop lieten en nogmaals
benadrukten hoe banaal een dankwoord ook mag klinken, ze niet anders
kunnen dan blijven zeggen: “Gracias, Gracias, Gracias !”

9e Int9e Int9e Int9e Int9e Intererererernationaal Colloqium vnationaal Colloqium vnationaal Colloqium vnationaal Colloqium vnationaal Colloqium voorooroorooroor
de bede bede bede bede bevrvrvrvrvriiiiijding vjding vjding vjding vjding van de Cuban Fan de Cuban Fan de Cuban Fan de Cuban Fan de Cuban Fiviviviviveeeee
November 2013
In vele opzichten was dit een uitzonderlijke bijeenkomst van 300
afgevaardigden uit 52 landen.
Voor de eerste maal was 1 van de Vijf, namelijk René González, aan-
wezig wat voor veel emotionele momenten zorgde.
Zoniet nog treffender was de deelname van Ramsey Clark, tussen 1966
en 1969 Minister van Justitie in de VSA.  Het was ook de laatste keer
dat deze ontmoeting in Holguín doorging.  Vanaf dit jaar zal het elk
jaar, zolang het nog nodig is, steeds in een andere provincie zijn.
Eind oktober 2014 zal dit gebeuren tijdens de Encuentro Mundial in
Havana.

P. Evrard

Ramsey Clark

De laatste dag kon René na een betoging van 10.000
Cubanen en buitenlandse bezoekers de aanwezigheid
van Ramsey Clark, de goede Amerikaan - zoals hij zei -,
aankondigen en zou zijn moeder, Irma, deze laatste de
Medaille van de Solidariteit opspelden, hem toegekend
door de Cubaanse Staatsraad.
René benadrukte nog dat deze bijeenkomst van enkele
duizenden de vertegenwoordiging was van miljoenen
over de hele wereld die opkomen voor de bevrijding van
de VIJF.

Dan nam Ramsey Clark het woord : “Ik sta vol bewonde-
ring voor de sociale verwezenlijkingen van de Cubaanse
Revolutie, ze zijn een voorbeeld voor de hele wereld …
maar ook buiten Cuba, zoals onder andere de bijdrage
tot de bevrijding van Angola en de afschaffing van de
Apartheid, en niet te vergeten de tienduizenden Cubanen
die in de 3e wereld medische steun verlenen en alfabeti-
seren...
en wat deze vijf Cubanen beleven is een aanfluiting van
het recht en één van de grootste onrechtvaardigheden
ooit ...”

In de slotverklaring (volledig versie op de website) werden
o.a. deze punten benadrukt :

♦ meer steun voor de acties in de VSA om Obama
te dwingen gebruik te maken van zijn grond-
wettelijk recht om de VIJF vrij te laten;

♦ ondersteunen van de Onderzoekscommissie in
Londen (7 - 8 maart 2014);

♦ propageren van de derde “5 days for the five in
Washington” (juni2014);

♦ massale deelname aan de Encuentro Mundial in
Havana (27- 31 okt. 2014);

♦ intensiveren van parlementaire contacten over
heel de wereld;

♦ meer de sociale media gebruiken en meer
middenveldorganisaties, universiteiten en
studentenbewegingen benaderen.

♦ ….

De nu meer dan
vijftien jaar onte-
rechte vrijheidsbe-
roving compromi-
teert het recht op
leven, op soeverei-
niteit en waardig-
heid waar wij voor
strijden.
De VS willen Cuba
straffen maar
straffen elk van
ons.  Daar Fernando 27 februari 2014 zijn straf heeft
uitgezeten gaat al onze aandacht naar Antonio (normaal
vrij in 2017), Ramón (normaal vrij in 2024) en vooral
GERARDO, zonder datum noch vooruitzicht wegens 2x
levenslang + 15 jaar, in afwachting van een laatste hoger
beroep (Habeus Corpus)

Olga, René, Magalys, Irma y Mirtha

Las hijas

René en Olga

Een Belg in Cuba

Het eerste deel van de ontmoeting met Yves was gericht
op zijn dagelijkse ervaringen in Cuba.
Zo had hij het o.a. over de groeiende groep zelfstandigen
(cuenta propia), de hangende problemen van de voedsel-
productie en de dagelijkse bevoorrading.  Op dit vlak
ziet men nog geen vooruitgang na de uitreiking van
braakliggende gronden in vruchtgebruik, maar zoals Yves
het terecht herinnerde : men wordt geen landbouwer in
enkele maanden en het zal nog tijd vergen alvorens deze
maatregel soelaas brengt voor de doorsnee Cubaan.
80% van het productieapparaat blijft wel in handen van
de Staat en sommige sectoren (o.a. de gezondheids-
sector) blijven totaal buiten de “privatiseringen”.
De bijdrage van de zelfstandigen tot de nationale
economie blijft nog marginaal, want zij bleef in 2012
beperkt tot 3% van het BIP.

Met de nodige noot humor sprak Yves ook over de
reacties van de Cubanen o.a. inzake betalen van belas-
tingen, het uitschakelen van het systeem van dubbele
munt, de vrees en de verontwaardiging over sommige
prijsverhogingen en de zwarte markt.  Maar hij kwam
ook terug op de bestendige inspanningen van de
overheid om bij te passen, te leren uit de ervaringen en
desnoods koerswijzigingen in te voeren.

Een laatste bemerking ging over de intense campagne
tegen corruptie en gebrek aan sociale discipline, zowel
op radio en televisie als in de pers.  Maar het wegwerken
van slechte gewoontes opgedaan tijdens de “speciale
periode” schijnt niet zo gemakkelijk.

Het project FOS – FMC

In het tweede deel van de uiteenzetting had Yves het
over het project dat FOS steunt, in samenwerking met
de FMC (Federatie van de Cubaanse Vrouwen).

Eerst kwam een korte inleiding over de FMC, het aantal
aangeslotenen (4.180.080), de structuur (nationaal,
provinciaal, gemeentelijk, 14.397 blokken en 81.057
delegaties) en de werking van deze massaorganisatie.
De samenstelling is 36% werkende vrouwen, 6%
zelfstandigen, 30% huisvrouwen, 13% studenten, 11%
gepensioneerden en 4% werklozen.

FOS in CubaFOS in CubaFOS in CubaFOS in CubaFOS in Cuba

Freddy Tack

Eind vorig jaar was Yves Van Gijsel, vertegenwoordiger van FOS-Socialistische Solidariteit, tijdens
een kort verblijf in België, te gast bij onze vrienden van de regio Aalst-Dender.  Een ideale
gelegenheid om hem te ontmoeten en meer te vernemen over de FOS-werking in Cuba.
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Zeker te onthouden is het beperkte aantal vast personeel,
1.630, betrekkleijk weinig gezien het aantal leden, en
het indrukwekkende aantal vrijwillige medewerksters :
343.267 in blokken en delegaties, 289.916 als activisten
organisatie en financiën, 76.891 gezondheidsbrigadisten
en 77.185 sociale assistenten.

Het FOS-project is specifiek gericht op kankerpreventie
bij de vrouwen.  De laatste jaren was de inzet : verant-
woord ouderschap (2005-2007), preventie borstkanker
(2008-2010), preventie cervixkanker (2011-2013).
De planning voor 2014-2016 is toegespitst op preventie
van kanker en niet-overdraagbare ziektes.  De prioriteit
is gesteund op de cijfers van doodsoorzaak bij vrouwen:
188/100.000 door hartziektes, 170/100.000 door
kankers, met een spectaculaire stijging van 50% inzake
borstkanker tussen 2000 en 2012.  Een preventie-
campagne is dus zeker geen luxe.

De campagne wordt gevoerd in verschillende provincies
en gemeenten, via cursussen, info in bedrijven, huis-aan
-huis bezoek, zelfhulpgroepen e.d.m.  Dat zo een
campagne middelen noodzaakt lijkt evident :

• 270 docenten;

• opleiding van 540 promotoren;

• bijscholing van gezondheidsbrigadisten;

• aanmaak van een nieuwe cursus voor de opleiding van
gezondheidsbrigadisten;

• aanmaak promotiemateriaal;

• uitrusting van 27 leslokalen;

• campagne via massamedia : TV, radio, pers.

Werk genoeg dus voor de komende 24 maanden, waar
de steun van FOS (financieel en expertise) zeker zal
bijdragen tot het uitwerken van dit project.

Er bleef ons enkel Yves te danken voor de gebrachte
info, voor zijn inzet ter plaatse en hem en FOS succes te
wensen om dit ambitieus programma waar te maken.

RegionalRegionalRegionalRegionalRegional
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Kunt u iets meer vertellen over het symposium ?

De aanleiding om dit voor de eerste maal te organiseren
is het groeiende bewustzijn van de risico’s die de liberali-
sering en het openstellen van de grenzen met zich mee-
brengt.  Het is vandaag de dag eenvoudiger geworden
om het land binnen te komen en meer mensen kunnen
ook het land uit als ze dat willen.

Er zijn dus veranderingen in heel het systeem.  Bovendien
werden er gevallen van gedwongen prostitutie en
mensenhandel vastgesteld.

Dit symposium wilde expertise samenbrengen uit andere
landen die reeds ervaring hebben op gebied van mensen-
handel om vervolgens samen te werken.  Aan het
tweedaagse symposium namen 150 mensen deel.  Veel
deelnemers kwamen uit Cuba zelf en vertegenwoordig-
den allerlei organisaties die werkzaam zijn in verschil-
lende domeinen en ministeries.  Daarnaast was er ook
een hele delegatie uit het buitenland (Argentinië, Brazilië,
Dominikaanse Republiek, Zweden en België); op die
manier was er een Zuid-Amerikaanse / Caraïbische invals-
hoek evenals een Europese invalshoek met twee verschil-
lende opinies (Zweden en België).
Zweden was aanwezig met een grote delegatie en legde
de nadruk op het vervolgen van klanten om mensen-
handel tegen te gaan.  Mijn taak was om het Belgische
beleid toe te lichten en te schetsen hoe wij slachtoffers
van mensenhandel opvangen.
Het spreekt vanzelf dat elk land haar beleid op maat van
de eigenheid van dat land moet organiseren.  Wij kunnen
geen Europees import doen.  Zweden heeft bijvoorbeeld
een eigen systeem voor het vervolgen van klanten, maar
in Cuba is dit amper realiseerbaar.  Enerzijds kan je niet
elke toerist achtervolgen, anderzijds is er ook het gege-
ven dat Cubanen sexualiteit anders bekijken.
Zo stelde de medewerker van Mariela ook duidelijk dat
er het recht is om plezier te beleven aan sex.  Er is in
Cuba een andere visie op relaties tussen mannen en
vrouwen en dit besef is er wel, iets wat uiteraard zeer
positief is.   Ik ben ook zo vrij geweest om te zeggen dat
Cuba zich beter moet verkopen wat hun beleid hierom-
trent betreft.  Ze hebben een sterke vrouwenorganisatie,
er is een grote gelijkheid tussen mannen en vrouwen en
dus lijkt het me aangewezen dat Cuba analyseert waar
ze zelf staan op het gebied van prostitutie, sextoerisme
en mensenhandel om vanuit die eigen knowhow verder
te evolueren en een eigen databank op te stellen.
Er is trouwens al werk geleverd. Er zijn reeds vonnissen
geweest terzake, en er werd de afgelopen twee jaar veel
gewerkt op dit vlak.  Ik denk dat het - om meer knowhow
te ontwikkelen - ook nuttig is om lokale politici meer te
bevragen, alsook de organisaties die daar werkzaam zijn

want dat geeft immers een beter beeld.  Van daaruit
kunnen ze een beleid op poten zetten dat gestoeld is op
een eigen realiteit.  Er zijn heel veel pluspunten in hun
beleid en nu moet er een analyse gemaakt worden van
de eventuele minpunten die mensenhandel in de
toekomst eventueel zou kunnen aanmoedigen.

Hoe verliep het symposium zelf ?

Er werd een open discussie gevoerd over alle aspecten
van het probleem en hoe ze deze aanpakken.  Zo werd
er gefocust op educatie wat een belangrijk onderdeel
dient te zijn en dit is al zeer goed in Cuba.  Hetzelfde
geldt voor gezondheidszorg.  Het is echter niet de bedoe-
ling dat de toeristen die toestromen met de idee zitten
dat het economisch verschil hen toelaat misbruik te
maken van de Cubanen.

Heeft u na het symposium nog andere contacten gehad
met de Cubanen ?

Na de tweedaagse ben ik gevraagd om langer te blijven
om specifiek gesprekken te voeren met academici, de
vrouwenvereniging, de politie en de lokale politici.
De academici zijn de materie aan het onderzoeken en
ze bekijken dit op een zeer realistische manier.  Ze
vertrekken ook vanuit het feit dat Cuba in de Caraïben
ligt en daardoor een andere eigenheid heeft.  Dit is een
zeer positieve invalshoek.  In België wordt er ook op die

IntIntIntIntIntererererervievievievieview mew mew mew mew met Pt Pt Pt Pt Patsy Söratsy Söratsy Söratsy Söratsy Sörensenensenensenensenensen

In november 2013 vertrok Patsy Sörensen naar Cuba op
uitnodiging van Mariela Castro via haar vereniging Cenesex.
Deze uitnodiging viel niet uit de lucht maar gebeurde in het
kader van een symposium over prostitutie, sextoerisme en
mensenhandel dat voor de eerste maal georganiseerd werd.
Stof genoeg voor een boeiend gesprek.

Alexandra Dirckx

Mariela Castro en Patsy Sörensen
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manier gewerkt.  Daarna heb ik gesprekken gehad met
het FMC (Federación de Mujeres Cubanas – de Cubaanse
vrouwenbeweging) en de politie.  Dit was ook zeer
boeiend omdat ik daar een duidelijk beeld kreeg van de
ervaringen die deze mensen hadden.

Tenslotte heb ik een meeting gehad met lokale politici
uit Havana.  Hier moest ik vooral over mijn eigen ervaring
vertellen. Mijn ervaring die begon in één stad en zo
uitgroeide.  Ik heb aangetoond welke belangrijke rol loka-
le politici kunnen spelen.  Namelijk als er sociale controle
is en je weet wat er gebeurt, dan kan je een beleid ontwik-
kelen.  Hiervoor heb je de academische samenwerking
nodig om zo de nodige informatie te verzamelen waarop
je dit beleid kan stoelen.
Een ander belangrijk aspect dat ik ook hier onderlijnd
heb, is het respect dat nodig is naar de slachtoffers toe.
We bespraken ook het feit dat de VS Cuba zeer laag ge-
quoteerd heeft op de TIP lijst (Trafficking in Persons
Report).  Cuba staat het laagst op deze lijst en dit om
twee redenen : eerst en vooral omdat de VS Cuba altijd
laag zullen quoteren en vervolgens omdat Cuba zich
slecht verkoopt.  Ze zijn wel degelijk bezig met een beleid
op poten te zetten en hebben al een aantal verwezen-
lijkingen, maar ze komen er niet genoeg mee naar buiten.

Tenslotte heb ik met veel mensen kunnen praten over
hun toekomstdromen en hoe de hervormingen de maat-
schappij veranderen.
De hervormingen zie je in het straatbeeld, ze gaan
langzaam maar je voelt ze wel en er is over nagedacht.

Wat is de TIP lijst eigenlijk ?

In de wereld worden er twee rapporten gemaakt inzake
mensenhandel.  Eén in de Verenigde Staten, het beruchte
TIP-rapport (Trafficking in Persons Report), dat over de
ganse wereld gaat, en één in Europa, opgesteld door the
Council of Europe, met name het Greta-rapport (Group
of Experts on Action against Trafficking in Human Beings)
dat de leden van de Europese Unie en alle landen van de
Council  bevat.  Hierin wordt het beleid van de verschil-
lende landen geëvalueerd.
Het is noodzakelijk om vanuit de Caraïben ook zo een
rapport op te stellen.   Daar heerst immers een andere
mentaliteit.   Nu heeft Cuba geen verweer.  Alles wordt
door het TIP-rapport geëvalueerd en de Cubanen mogen
zich daar niet door onder druk laten zetten.

U werd uitgenodigd door Cenesex, de organisatie van
Mariela Castro.  Wat is haar rol in dit alles ?

Mariela is de spilfiguur in dit alles.  Eerst en vooral heeft
ze heel goede ideeën hierover.  Zo weet ze dat de politie
moet leren om met dit thema om te gaan.  Het is een
algemeen feit dat politie overal ter wereld niet altijd zeer
vriendelijk en respectvol is naar slachtoffers van mensen-
handel of prostitutie toe.  Ik heb daarover ook boeiende
gesprekken gehad met de politie zelf.  Het is noodzakelijk
om zich sociaalvoelend en begripvol op te stellen tegen-
over een slachtoffer.
Mariela beseft dat dit langzaam zal gebeuren.  Ze is al
lang bezig met gelijke kansen voor homo’s wat niet evi-
dent is in een maatschappij die toch vrij machistisch is.
Desalniettemin probeert zij dat principe van gelijkheid
te doen hanteren.

Daarnaast is zij ook de figuur die alles aan elkaar bindt.
Alle organisaties die bezig zijn met één aspect van het
thema wil ze laten samenwerken.  Ze legt constant de
link tussen het sociale, de overheid en de kunst.  Via
kunst maakt ze immers het thema bekend en dit via
affiches, wedstrijden, enzovoort.  Op die manier brengt
ze het thema meer in de kijker.
Daarnaast wil ze niet dat Cuba een eiland is in die mate-
rie.  De politie bijvoorbeeld die zich moet bezig houden
met mensenhandel moet zich bewust zijn van wat er ter
zake gebeurt in het buitenland.  Mariela’s aanpak om dit
zo langzaam te doen en zoveel aandacht te besteden
aan al de verschillende factoren en onderdelen is zeer
goed.  Ze is ook steeds omringd door heel jonge mensen
en dat is zeer positief.  Ze besteedt veel aandacht aan
jongeren die op de universiteit zitten, ze schuwt de pers
niet, ze is een goede spilfiguur.  Zo krijgt ze immers het
ganse land mee met haar campagnes.

Nu ze alle andere meningen uit Europa en Latijns-Amerika
gehoord heeft, wil ze in Cuba een regionale ontmoeting
organiseren over elk thema.  Het is nu het moment om
in Cuba alles samen te brengen en een reflectie en evalua-
tie te maken over hoe ze daar gaan werken.

Wat is uw taak naar de toekomst toe ?

Ik ga dit verder opvolgen en Mariela zou me hierbij ook
verder willen betrekken.  In 2015 komt er opnieuw een
internationale conferentie om te evalueren welke vooruit-
gang we geboekt hebben.  Cenesex staat wel al heel ver
maar niemand heeft daar een beeld van, ze komen hier
immers niet (genoeg) mee naar buiten.  Als je bekijkt
hoeveel landen er homofoob worden, maakt Cuba een
totaal andere beweging.  Het is ook heel jammer dat
wanneer Cuba iets heel positiefs doet rond mensen-
rechten dat het niet naar buiten komt in de wereldmedia.
Mensen staan nochtans heel erg open voor dat thema,
je kan er open over communiceren.  Een onderdeel van
wat er in de toekomst moet gebeuren is dat we mensen
moeten waarschuwen.  Er komen heel veel toeristen en
jonge meisjes krijgen plotseling geld om iets te doen
zonder dat ze heel goed weten wat dit betekent of wat
het kan betekenen.  We hebben hier uitvoerig over ge-
sproken om een waarschuwingscampagne op te zetten
in de scholen.

Zou Cuba een voortrekkersrol kunnen opnemen in de
regio wat het bestrijden van mensenhandel betreft ?

Zeker wel, de Dominikaanse Republiek is ook al lang
actief op dat vlak en ik denk dat ze heel veel kunnen
bereiken wanneer ze met hen zouden samenwerken.

Heeft u een aangenaam verblijf gehad ?

Ik heb een zeer goed gevoel gehad.  In veel landen waar
ik ga, krijg ik iets voorgeschoteld en weet ik dat dit de
top is.  Hier was het niet zo, je merkte dat alle spelers
betrokken werden.  Er is ook een grote evolutie bezig.
Een fijne ervaring.

De VVC Antwerpen zullen over dit thema ook
een praatcafé organiseren.  Meer info zie website.
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C’est en 2007 que des groupes de théâtre amateur belges, cubains
et salvadoriens lançaient une première expérience de création
commune.
2013 sera l’année d’un deuxième volet du projet, bien que cette
fois seuls Belges et Cubains y participeront et en incorporant d’autres
arts comme la musique, les arts plastiques, la danse.  Un projet
organisé avec Zinema,  Open Doek, une organisation belge de théâtre
amateur et le Ministère de la Culture de Cuba ainsi que la partici-
pation de l’IATA, Organisation Mondiale du Théâtre Amateur.

Un groupe de Belges part à Cuba où il s’intègre à un groupe d’ama-
teurs cubains.  Une première semaine est consacrée à faire connais-
sance et à préparer un spectacle.  Tâche plutôt difficile quand on
sait que les deux groupes n’ont pas de langue commune pour com-
muniquer.  Mais qu’importe, ils s’inventent un langage improvisé,
fait de quelques mots et surtout de gestes.  Partager l’essentiel de
leur temps fait en sorte que très vite le courant passe entre eux et
des amitiés se construisent.  Ils présentent leur spectacle au Festival
de La Havane où il est très bien accueilli par le public havanais.

Quelques mois plus tard ce sont les Cubains qui font le voyage en
Belgique où un nouveau spectacle est monté et présenté à Anvers,
Gand et Bruxelles.

Pour les deux groupes, l’expérience est inoubliable, ils ont découvert
une autre culture, une autre façon de travailler, de se mouvoir, de
communiquer.
Bart Van Gyseghem, chef de projet nous confie : “C’est une immense
expérience d’une beauté et d’une humanité incroyables.  Mais aussi
très mouvementée, chaotique, d’abord la recherche d’un langage
pour communiquer ... il ne restaient que les mains et les pieds pour
faire battre les coeurs au même rythme”.

Un des jeunes acteurs Cubain ajoute : “Nous avons procédé en mélan-
geant différentes voies au travers d’exercices, à la façon cubaine et
à la façon belge”. 

Le public, tant cubain que belge, est nombreux et curieux de décou-
vrir cette oeuvre à la croisée des cultures.
Tous les participants interrogés nous font part de leur enthousiasme
et du désir de rééditer ce moment.
Le musicien cubain du groupe nous explique : “Cette union de Belges
et de Cubains est quelque chose de spécial, je dirais notre propre
cachet”.

Quant à une des organisatrices cubaines, elle nous dira :
“Nous avons tous grandi, les jeunes qui ont participé au projet ont
vécu une expérience extraordinaire des points de vue professionnel
et humain.  La communication en est la clé”.

Avec la collaboration des Amis de Cuba
Un reportage est disponible sur Internet
http://www.youtube.com/watch?v=zVa117BSAJI
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AMAAMAAMAAMAAMATEURTEURTEURTEURTEUR
Tussen het gezellige geroezemoes in de foyer
van het Huis van de Amateurskunsten zit ik
samen met Zulema Armas Mojena aan tafel
voor een gezellige babbel.  Ze is de vice-voor-
zitter van de Nationale raad van beeldende
kunst van Cuba en de voorzitster van het AITA/
IATA  (International Amateur Theatre Associa-
tion), een wereldwijde organisatie die 80
landen verzamelt uit 5 continenten en tracht
om via kunst mensen te doen samenkomen.
Voor Zulema is het niet de eerste keer dat ze
naar België komt.  In 2007 nam ze in België
aan een gelijkaardig project deel samen met
El Salvador.  Maar dit keer is het toch anders.

Wie zijn de jongeren die deelnamen aan dit
project ?
De groep met Cubaanse artiesten werd gese-
lecteerd uit 3 verschillende provincies.  De
deelnemers zijn allemaal amateurs.  De groep
is zeer jong, de gemiddelde leeftijd is 26 jaar
en dat maakt het geheel zeer dynamisch.

Hoe ging de groep aan de slag ?
De Belgische artiesten kwamen eerst naar Cuba
en daar werd er beslist om te vertrekken van
een gedicht van een Vlaamse dichter.  De zin
“Mírame madre” kwam ons zeer bekend voor.
José Martí heeft namelijk aan zijn moeder de
volgende zin geschreven : “Mírame madre y
por mi amor no llores” wanneer hij gevangen-
genomen werd.  Het verhaal is echter pure
improvisatie.

Was dat niet moeilijk gezien de taal-
barrière?
Er is met een vertaler gewerkt, maar het meeste
kwam vanuit gebaren en beelden.  Vóór de
regisseur in Cuba met de Belgische mensen
aan de slag ging, heeft hij ze eerst meegeno-
men om door te straten te lopen en de geuren
en kleuren van Cuba op te snuiven.  Toen de
Cubanen in België aankwamen hebben we dit
ook gedaan.  Dit brengt de mensen dichter bij
elkaar.

Wat is uw gevoel over dit project ?
Het was een zeer verrijkende ervaring.
Kunst verplicht je om je masker af te nemen
en samen te werken en dat is zeer goed gelukt.
De muzikanten hebben voor de nodige sfeer
gezorgd door instrumenten uit beide landen
te laten samensmelten tot één geheel.
Heel fijn.

A. DelstancheA. Dirckx

Vámonos Antwerpen :
1 november 2013

De voorbereidende fase van ons vierde renovatieproject is, met het versturen van een tweede container met
bouwmaterialen, afgerond.

Op 14 december was het vooral de afwerking die we voor ogen hadden.
Met de elektriciteitskabels en –schakelaars, verf, roofing en vals plafond
moet de ziekenhuisvleugel volledig functioneel worden, klaar om de
patiënten die uit het operatiekwartier komen op te vangen.

Sinds enkele maanden was het een zoeken naar financiering en sponsors
om al het benodigde samen te krijgen, maar we waren ook bereid om,
naast het oude stadion van AA-Gent, een afgeschreven bedrijfsgebouw
te ontmantelen.  Het grootste obstakel bleef de elektriciteitskabels, maar
de bedrijfsleider van ERM uit Merelbeke was bereid om ons voordelig te
leveren, waardoor de belangrijkste kabels de oversteek kunnen maken.

Vrijdag de 13de was er al grote activiteit, het laden van een bestel- en een
vrachtwagen, met goederen die al een tijd in garages en kamers op trans-
port stonden te wachten, zodat ze de volgende dag in de container konden
overgeladen worden.  Op de  laaddag kwamen daar bovenop nog 6 kleinere
bestelwagens met materiaal.  En dan mogen we niet vergeten dat twee
leveranciers al een dag op voorhand goederen op de parking hadden
geleverd.  Het verloop van de belading zelf is steeds spannend : kan al
het aangebrachte materiaal mee ?  We laten geen enkele ruimte ongevuld,
rekening houdend met een evenwichtige lading, om de stabiliteit van de
container te verzekeren.
Opnieuw gingen er fietsen mee, ons geschonken door de Stad Gent.  Ideaal
om ons verblijf in Cuba aangenamer te maken, maar tevens een prachtig
geschenk voor de plaatselijke  bevolking.

De volgende stap is, in maart 2014, de Brigade  zelf.  Met 28 vrijwilligers gaan we kijken welke  taken er ons wachten,
afhankelijk van hoe ver de Cubaanse arbeiders al zijn geraakt met de uitvoering van de renovatie.  We hopen dat de
muren, de vloer en het sanitair (materiaal dat met de container van juni 2013 vertrok) de afwerking hebben bereikt.
We houden jullie verder op de hoogte van de vorderingen.
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Marc Wuytack

AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación

Dat we in het digitale tijdperk beland zijn, kunnen we
niet meer ontkennen.  We hebben een website, gebruiken
steeds meer het internet om te communiceren binnen
de vereniging en sinds kort is er ook beslist dat we een
facebookpagina zullen openen om onze vereniging aan
de man te brengen.

Facebook is snel en heeft een groot bereik.  We zullen
facebook dan ook gebruiken om onze activiteiten te
promoten.  Via facebook is het mogelijk om tal van foto’s
te publiceren.  We willen daar gretig gebruik van maken
omdat onze enthousiaste medewerkers de beste reclame
zijn voor onze werking.

Maar we willen u toch de mogelijkheid geven om hier
niet aan mee te doen.  Wenst u dat uw foto niet op onze
facebookpagina terechtkomt, gelieve ons dit dan ook
te melden !  We respecteren uw vraag.  U kan via uw
regioverantwoordelijke of via nationaal deze bedenking
overmaken.  Horen wij niets van u, dan gaan wij ervan
uit dat u akkoord gaat met een mogelijke publicatie
van uw foto.

Il faut bien le reconnaître : nous sommes définitivement
entrés dans l’ère du numérique.  Nous avons un site
web, nous utilisons de plus en plus souvent l’internet
pour communiquer au sein de l’association et, depuis
peu, nous avons décidé de créer une page facebook afin
de faire connaître notre action et de promouvoir nos
évènements.

Via facebook, il est possible de publier une multitude de
photos.  Nous utiliserons bien volontiers cet outil qui
montrera que l’enthousiasme de nos collaborateurs est
la meilleure preuve de notre dynamisme.

Cependant, si vous ne souhaitez pas vous afficher sur
facebook et si vous ne voulez pas que votre photo
apparaisse sur notre page, prière de nous en informer
dès maintenant !  Nous respecterons votre demande.
Vous pourrez le faire savoir par l’intermédiaire de votre
responsable régional ou via le national.  Sans réaction
de votre part, nous considérerons que vous êtes
d’accord pour une éventuelle publication de votre
image.
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A. Dirckx A. Dirckx (Trad. M. Dits)



♦ Op donderdag 1 mei staan we vanaf 11 uur op de
vrijdagsmarkt met onze Cubaanse cocktailbar.
♦ Op zondag 4 mei jogging (5/10/15 of 20 km) in de
Blaarmeersen, start om 11 u aan de “Piereput”.

♦ Op zaterdag 17 mei vanaf 19 uur eetfestijn en feest in
zaal Molenhof te Zwijnaarde, Heerweg Noord 33 - 15
euro per persoon te storten voor 9 mei op rekening-
nummer : BE86 9796 4684 9050 van Cubamigos,
Tuinstraat 52, 9050 Melle met vermelding “eetfestijn”,
en eventueel vegetarisch.
♦ Op zaterdag 18 oktober onze traditionele Noche
Cubana in de Buurtloods.

AAAAActivitctivitctivitctivitctiviteiteiteiteiteiten Ren Ren Ren Ren Regio Gentegio Gentegio Gentegio Gentegio Gent

Avenue Neptune 24 bte 10 - B-1190 Vorst - Forest
Tel : 03/290 49 10 • E-mail : info@cubamigos.be

Lidgeld (jaarlijks) 12 •-6 • (2e en volgend lid van het
gezin)
Contribution (an) 12 •-6 • (2ième et membre suivant de
la famille)
Rekening - Compte : De Vrienden van Cuba vzw –  Les
Amis de Cuba asbl
IBAN nr : BE90 523080117732
BIC Triobebb
ON – NE : 412063027

De vzw “De vrienden van Cuba” is een vereniging die tot
doel heeft de toenadering tussen het Belgische en het
Cubaanse volk te bevorderen en aan haar leden en het
publiek middelen ter beschikking te stellen om tot een
betere kennis te komen van de Cubaanse realiteit.  Zij
heeft geen enkel partijpolitiek karakter.
Onze eigen artikels mogen geheel of gedeeltelijk
overgenomen worden mits bronvermelding.  Graag een
presentexemplaar.
ISSN 0771 4491
L’asbl “Les Amis de Cuba” est une association qui a pour
but d’oeuvrer au rapprochement entre le peuple belge et
le peuple cubain et de mettre à disposition de ses
adhérents et du public des moyens d’accéder à une
meilleure connaissance de la réalité cubaine.  Elle n’a aucun
caractère de parti politique.
Les articles de nos membres peuvent être repris
entièrement ou partiellement, avec mention de l’origine.
Prière de nous faire parvenir un exemplaire témoin.

Voorzitter/Président : Alexandra Dirckx - 03/290.49.10
Ondervoorzitter/Vice-président : Mireille Lefever – 0474/
71.98.04
Schatbewaarder/Trésorier : Mark Lamotte – 02/453.17.42

CONTACT
Brussel - Bruxelles : Paula Frazäo – 0484/62.68.03
Aalst : Danny De Couck – 0476/52.12.88
Antwerpen : Ludo Mommen – 03/664.72.33
Liège : Marc Weyders - 0476/95.79.02
Charleroi : Luigi Raône - 071/43.65.87
Gent : Marc Wuytack – 0476/65.22.40
Kempen : Hubert Celen – 014/31.34.87
W. Vlaanderen : Raymond Verbinnen – 0484/58.50.77

Prijs per nummer/prix par numéro : 2 Euro
Leden gratis - membres gratuit

Hoofdredacteur/Rédacteur en chef > Freddy Tack
02/428.79.97 – E-mail : freddy.tack@belgacom.net

Redactie/rédaction > Mark Lamotte, Anne Delstanche,
Alexandra Dirckx, Youri Blieck, Yola Ooms, Liliane Stadler,
Monique Dits, Raymond Verbinnen.
Lay-out/mise en page > Sylvie Vanhoegaerden
Kleurenpagina’s : Eva Van Malderen en Monique Dits
Eindredactie/rédaction finale > Sylvie Vanhoegaerden
Druk/impression > drukkerij A. Beullens – Holsbeek

website : www.cubamigos.be

De Vrienden van Cuba vzw - Les Amis de Cuba asbl
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Stand des Amis de Cuba à la fête du 1er Mai
de la FGTB, Place Rouppe à Bruxelles.
Stand van de Vrienden van Cuba op het 1 Meifeest
van het ABVV, Rouppeplein te Brussel.

AAAAActivitctivitctivitctivitctivités Rés Rés Rés Rés Regionale de Liègegionale de Liègegionale de Liègegionale de Liègegionale de Liègeeeee

Stand des Amis de Cuba à la fête du 1er Mai
de la FGTB, Place St. Paul à Liège.

AAAAActivitctivitctivitctivitctivité à Mazyé à Mazyé à Mazyé à Mazyé à Mazy, le 1, le 1, le 1, le 1, le 12 a2 a2 a2 a2 avrvrvrvrvrililililil
20202020201111144444

• 16h : Projection des photos de 5 voyageurs à Cuba en
décembre 2013.

• 17h : Projection de “La Havane, une utopie en con-
struction” de Anne Delstanche, suivie d’un débat.

• Pauses bar à bière et rhum.

• 19h30 : Concert du groupe Bao (http://baoasbl.org/
#Actualités.K

Restauration à des prix démocratiques (soupe et pain,
plat cubain).

Adresse : Mazy Culture, rue de l’ Usine 9A, 5032 MAZY
(plan disponible sur : http://www.jazz9-mazy.org/
CONTACT.html)
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Voorinschrijving tot 1 mei 5•/ter plaatse 8•.



››Vamonos

Bruselas


