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Tijdens het surfen op websites van Cubaanse kranten stootte
ik op een boeiend artikel over een kleine zelfstandige in
Marianao die afgeschreven printers en onderdelen van
computers herstelt en opnieuw voor verschillende jaren
bruikbaar maakt.
Als gekwalificeerd technicus gaat Ricardo dagelijks de strijd
aan met de wegwerpmentaliteit die volgens hem ook in Cuba
zijn intrede doet.  Computers, printers en alles wat te maken
heeft met de wereld van de informatica moet nieuw zijn, is het
niet nieuw of werkt het niet snel genoeg, dan wordt het
vervangen.  Je reinste onzin volgens Ricardo.
Een gewoonte die overgewaaid komt naar het eiland en die
ook in Cuba de mensen en bedrijven aanzet tot verspilling.
Eenmaal afgeschreven in het bedrijfsleven, maakt hij ze terug
nieuw; soms enkel maar door een klein onderdeeltje te ver-
vangen.  Er zou veel uitgespaard kunnen worden, moesten
informatici niet de drang hebben naar nieuwer en sneller.  Zijn
zaak doopt hij zelf ‘de kleine Murphy oorlog’ want de meeste
burgers begrijpen niet waarom hij zich zo ergert aan de tirannie
van de consumptiemaatschappij.  Ik droom weg en heb zin
om naast Ricardo te gaan zitten met een lekkere Cubaanse
koffie.  Geen mens die hem beter begrijpt dan ikzelf.

Inderdaad, waarom moet het altijd sneller, nieuwer en
origineler ?  De boodschap gaat op die manier zo vaak verloren
in het decor.  Het decor is soms ook een dekmantel voor de
werkelijke activiteiten.  Zo bracht Associated Press aan het
licht dat een humanitair programma voor het bestrijden van
aids van de Amerikaanse overheid misbruikt werd om via
Latijns-Amerikaanse jongeren Cubaanse jongeren te contac-
teren en op hen in te praten (aangaande de Cubaanse politiek).

Laten we die drang naar nieuw en sneller maar achter ons
laten en eens terug achter de chroomlaag gaan kijken naar
de ware aard der dingen.

Alexandra Dirckx

En surfant sur le site web de différents journaux cubains, j’ai
rencontré un article passionnant concernant un petit indépen-
dant de Marianao qui répare des imprimantes déclassées et
des pièces d’ordinateurs, et qui les rend à nouveau utilisables
pour quelques années.
En tant que technicien qualifié, Ricardo a entrepris sa lutte
contre la culture du tout-jetable qui, d’après lui, aurait envahi
Cuba.  Les ordinateurs, les imprimantes et tout ce qui a trait
au monde de l’informatique devrait être nouveau; tout ce qui
n’est plus neuf ou qui n’est pas assez rapide et performant
devrait être remplacé.  C’est là une vaste blague, d’après
Ricardo.
Une tendance importée qui submerge l’île et qui encourage
les Cubains et leurs entreprises au gaspillage.  Dès qu’un
appareil est déclassé par le monde entrepreneurial, il le répare
et le rénove, parfois en ne remplaçant qu’une simple petite
pièce.  On pourrait réaliser de grosses économies si les
informaticiens n’avaient pas la tendance à toujours vouloir du
plus innovant et du plus rapide.  Il a nommé son affaire “la
petite guerre de Murphy” car la plupart des citoyens ne
comprennent pas pourquoi il s’oppose à la tyrannie de la
société de consommation.  Je me mets à rêver et j’ai envie
d’aller m’asseoir auprès de Ricardo, avec un délicieux café
cubain.  Nul ne peut le comprendre mieux que moi.

En effet, pourquoi faut-il que tout soit toujours plus rapide,
plus nouveau, plus original ?  Et souvent le message se perd
au sein du décor qui s’avère n’être qu’une couverture pour
des activités réelles. Ainsi, Associated Press a révélé qu’un
programme humanitaire du gouvernement US pour la lutte
contre le SIDA a servi de prétexte parfait pour charger de
jeunes Latino-Américains de recruter parmi la jeunesse
cubaine des leaders susceptibles de lancer un mouvement
de rébellion contre leur gouvernement.

Essayons désormais de résister aux incessants besoins
d’abondance, d’innovation et de performance et allons voir
où, derrière le vernis, se cache la réalité des choses.

(Trad. M. Dits)

De kleine zelfstandige in Cuba schopt
de drang naar meer, beter en vooral
nieuwer heftig tegen de schenen !

Le petit travailleur indépendant à Cuba
s’attaque fermement à la mentalité du
toujours-mieux, du toujours-plus-
abondant et surtout du toujours-plus-
nouveau de notre société d’hyper-
consommation.
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L’économie au centre des débats

Le conseil des Ministres

Le conseil des Ministres a pris acte du fait que pour le premier
semestre 2014, le PIB ne s’est accru que de 0,6%, et a décidé
de faire analyser en profondeur les difficultés qui nuisent à
l’économie.
Le budget 2013 a été clôturé.  Notons à ce sujet que pour
cette année 66% du budget a été consacré à l’éducation, la
santé, la culture, les arts et les sports.
Depuis avril 2013, 498 coopératives non-agricoles ont été
approuvées, mais actuellement seulement 249 sont consti-
tuées.  Le travail indépendant (cuenta propia) regroupe
maintenant 467.000 personnes.
Les ministres ont confirmé la nécessité d’augmenter l’efficacité
énergétique et de poursuivre les efforts pour promouvoir la
production d’électricité  à partir de sources renouvelables.

Le Comité Central

Dans les grandes lignes le Comité Central a abordé les mêmes
thèmes que le conseil des ministres et il a chargé le Bureau
Politique de poursuivre le contrôle permanent de l’application
des accords du VIe Congrès du Parti, en analysant chaque
semaine l’exécution de l’implémentation des directives du
Congrès et en suivant les principaux thèmes économiques
du pays.

L’ Assemblée Nationale

Les différentes commissions de l’assemblée ont analysé,
chacune dans son domaine,  les résultats du dernier semestre,
les problèmes à suivre et les priorités pour les prochains mois.
Lors de la session plénière, Raúl Castro a commenté les
résultats économiques (0,6%) en se déclarant peu satisfait,
mais il a insisté sur le fait que “cela ne nous décourage pas.
Nous travaillons pour préserver les conquêtes de la révolution
et pour arriver à la construction d’un socialisme prospère et
durable”.
Marino Murillo Jorge (membre du Bureau politique, vice-
président du Conseil des Ministres et Chef de la Commission
Permanente pour l’implémentation des Directives du VIe
Congrès) a commenté l’élaboration d’un programme de
développement à long terme (2030) qui reprend les lignes
stratégiques, les sources de financement et les difficultés à
surmonter.  Ce programme doit garantir un rythme plus élevé
de la croissance du PIB, garantir le maintien de la propriété
sociale des moyens de production, doit modifier la production
de l’énergie et moderniser les infrastructures.
Il a également abordé la préparation de la réunification moné-
taire, entre autres les formations nécessaires des cadres, tout
en rappelant que ce n’est pas cette unification en tant que
telle qui va résoudre tous les problèmes de l’économie.
Suite aux nombreux débats en cours dans le pays et dans les
entreprises, il est revenu sur les salaires en rappelant qu’il
n’y aura des augmentations salariales que dans la mesure
où plus de richesses sont créées.

Comme d’habitude la fin juin et le début de juillet ont connu les réunions semestrielles des instances
dirigeantes du pays. Se sont ainsi succédé, un conseil des ministres (22/06), une réunion plénière du
Comité Central du PCC (04/07), et les réunions des commissions de l’ Assemblée Nationale du Pouvoir
Populaire, suivies des sessions plénières de l’assemblée (01-06/07/2014).

L’assemblée a aussi procédé à la liquidation du budget 2013
et a pris connaissance du rapport de l’organisation du
“Contrôle Général de la République” qui a présenté une
synthèse de ses cinq ans de fonctionnement.  Les députés,
après les débats, ont souligné la profondeur de l’analyse et
des critiques faites par cet organisme.
La poursuite jusqu’en 2016 de l’expérience en cours dans les
provinces d’Artemisa et de Mayabeque a été approuvée
(séparation des pouvoirs entre les conseils d’administration
et les assemblées provinciales et communales du Pouvoir
populaire).
En ce qui concerne les 0,6% de hausse du PIB, l’assemblée
prend acte de ce ralentissement, et non d’une baisse, et a
cité comme principales raisons les faiblesses des rentrées
externes, les problèmes climatiques et des insuffisances
internes.

L’économie cubaine : 2013 et 2014

2013

En 2013, le PIB s’était accru de 2,7% (par rapport au 3,6%
planifiés et au 3% de 2012).  En rentrant plus dans les détails,
on constate une baisse dans le secteur des mines (fermeture
de l’usine de Nicaro, qui n’était plus viable).  Le secteur de
l’agriculture et de l’élevage a par contre augmenté de 2,6%
(0,5% en 2012), l’industrie manufacturière gagne 2,1% (et
13,4% pour la construction), les transport et les communi-
cations atteignent +1,8% (6,2 % en 2012), le commerce +
4,8% (5,3% en 2012), l’horeca perd 3,5% et le tourisme ne
s’accroît que de 0,5% en visiteurs étrangers (4,5% en 2012).
Dans l’analyse de cette année il faut tenir compte d’une baisse
des prix du sucre (-15%) et des prix du nickel (-17%).  Les
prix à l’importation des aliments a lui connu des hausses qui
ont influencé le résultat final.  Il faut encore y ajouter les pertes
causées par les trois ouragans de août et septembre, estimées
à 10% du PIB.

2014

La croissance du PIB pour le premier semestre est de 0,6%,
ce qui laisse envisager que pour l’année entière les 1,4%
devraient être atteints, au lieu des 2,2% planifiés.
Ce résultat nécessite quelques commentaires.  Les prix du
sucre n’ont pratiquement pas évolué et la production n’a
augmenté que de 4,2% (soit 12% de moins que prévu), suite
aux conditions climatiques.  La production de café est de 2%
en dessous des prévisions.  Les prix du nickel ont augmenté
mais l’usine de Nicaro a dû fermer (non rentable) et l’usine
Che Guevara est en réparation.
Dans le tourisme, après une croissance de 17% par an entre
1992 et 2003, puis de 3,7% entre 2004 et 2013, on est retombé
à 0,5% en 2013, chiffres dus à une concurrence très dure
(entre autre par la République Dominicaine) et à la crise
économique mondiale.
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Les services médicaux restent une valeur sûre en rentrées,
estimées à 8.200 millions de dollars en 2014.
Dans le domaine des importations on reste en dessous des
résultats escomptés par manque de remplacement par des
productions internes.  Les prix des aliments sur le marché
mondial ont augmenté de 19% en 2013 (soit un coût supplé-
mentaire de 2 milliards de dollars).  Certains éléments de base
des repas des Cubains ont connu des hausses importantes :
+21,7% pour le riz, +24,3% pour les haricots, +9,4% pour le
poulet.  Ces chiffres ne font que confirmer la nécessité
impérative d’accroître la production interne pour limiter les
coûts des importations dans ce secteur.

Deux lignes directrices sont confirmées pour la production
d’électricité : diminuer les importations et développer la
production sur base de sources renouvelables (éolien, énergie
solaire, bio-électricité).  Ici l’objectif est de passer de 4,3% à
24% en 2030 sur base de sources renouvelables.

En ce qui concerne les échanges financiers internationaux la
renégociations des dettes se poursuit.
Un point important est ici à signaler : la Russie a annulé 90%
de la dette avec l’ex-URSS (environ 35.200 millions de dollars).
Les 3.520 millions restants sont à rembourser sur 10 ans avec
un octroi équivalent de crédits par la Fédération Russe.
L’ouverture des négociations avec l’Union Européenne au
sujet de la suppression de la position commune entraîne la
reprise des discussions des dettes avec le Club de Paris,
gelées depuis 1986.

Il faut ajouter à cela les effets du blocus et le montant des
amendes imposées par les États-Unis (entre autres aux
banques européennes), ce qui complique l’obtention de
financements internationaux et en général à des conditions
moins favorables, sans parler des complications pour les
paiements internationaux.

Quelques commentaires

En analysant les chiffres des derniers mois, un tassement, un
ralentissement se confirme, mais on ne peut pas parler d’un
recul.  Cette tendance était déjà perceptible les années
précédentes et se confirme en 2013 et 2014.

En ce qui concerne les transformations en cours il est encore
trop tôt pour en sentir les bénéfices.  La crise internationale
fait aussi sentir ses effets sur l’économie cubaine, une
économie très ouverte et donc très sensible aux fluctuations.
Pour le moment le taux des investissements (10% du PIB)
est encore trop bas et le marché interne reste faible (pouvoir
acquisitif bas, peu de produits disponibles, donc peu de
commerce de détail).

Il faut rappeler que l’économie souffre encore des consé-
quences de la profonde crise des années ‘90 : une agriculture
précaire, une dé-capitalisation industrielle, des prix élevés et
des bas salaires, la dualité monétaire, la pyramide sociale
inversée, etc.

Actuellement on aborde les transformations en profondeur,
un stade plus compliqué, plus complexe, délicat à mener, avec
trois axes à développer :

• les investissements étrangers indispensables pour un
développement de l’économie nationale et rendus possibles
par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi à ce sujet, et les
efforts importants réalisés dans la ZEDM (Zone de
Développement Spéciale de Mariel);

• les décentralisations et les modifications dans la gestion
des entreprises de l’état, qui représentent encore 85% de
l’économie nationale;

•  l’unification monétaire.

Comme l’exprimait un expert : “C’est comme un avion qui fait
chauffer les moteurs et va se mettre en bout de piste, mais
qui n’a pas encore décollé”.

Souhaitons à Cuba un décollage réussi.

La transformation des entreprises de
l’état
Le 28 avril 2014 la Gaceta Official N° 21 (le Moniteur) a publié
des mesures complémentaires concernant la transformation
des entreprise de l’état.  L’opération doit consolider l’entreprise
d’état socialiste comme forme fondamentale de gestion de
l’économie et contribuer à l’ augmentation de l’efficacité et de
la compétitivité de ces entreprises.

Rappelons-en les grands principes. Tout d’abord une décen-
tralisation des prises de décisions.  Le plan est maintenant
soumis à l’approbation des OSDE (Organisations Supérieures
de Direction des Entreprises) et plus par les Ministères.

En plus des tâches fondamentales de l’entreprise, elles
peuvent envisager des activités secondaires, permettant par
exemple la liquidation de stocks inutilisés.  Les excédents de
production peuvent être commercialisés à des prix soumis à
l’offre et à la demande.  Les réserves peuvent être utilisées
pour augmenter le capital, pour financer des investissements,
pour la recherche et le développement, pour l’amortissement
de crédits bancaires, pour le financement de pertes anté-
rieures, pour des fonds de compensation et pour rétribuer
l’efficacité des travailleurs (entre autre par une limitation des
restrictions pour la formation des salaires).

Ces transformations nécessitent une formation continue des
cadres des entreprises qui doivent assumer les nouveaux défis
et voient leurs responsabilités accrues.  Un rôle important
revient aux syndicats et aux collectifs des travailleurs, qui
devront participer de manière active, donner leur opinion,
réfléchir à la distribution des excédents et à leur influence sur
les salaires, car ce sont eux qui génèrent les nouvelles valeurs.
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De saga van BNP Paribas
Gedurende enkele weken stonden onze kranten vol met
artikels over de saga van BNP Paribas en de te betalen
monsterboete.

De grond van de zaak is de toepassing van de boetes door
de Verenigde Staten uitgevaardigd voor het niet respect van
beperkingen opgelegd aan “terroristische landen”, een lijst
opgemaakt op basis van unilaterale en arbitraire beslissingen
door de regering van de Verenigde Staten, en waarop Iran,
Soedan en Cuba zijn vermeld.  De boetes steunen ook op de
wet Torricelli (1992) en de wet Helms-Burton (1996), beiden
uitgevaardigd om de blokkade tegen Cuba te versterken.  Zij
voerden een moeilijk te aanvaarden principe van extra-
territorialiteit in, dat sindsdien dikwijls aan de kaak werd gesteld
door verschillende landen en instanties.

De boetes op zichzelf zijn geen nieuwigheid en werden de
laatste jaren regelmatig toegepast op banken, verzekerings-
maatschappijen, reisagentschappen, bedrijven, in de ganse
wereld.  Zij zijn meestal gebonden aan financiële verrichtingen
met de landen van de genoemde lijst, zeker (maar niet enkel)
als zij in dollar worden afgehandeld.

In het geval van BNP Paribas ging het wel om een monstersom
van 8,97 miljard dollar, hetzij 6,6 miljard euro, en grote tenoren
zoals François Hollande, ministers (ook Belgen) verheften de
stem in protest tegen deze buitensporige sommen.
Eigenaardig wel dat het protest ging over de “overdreven” som,
maar bijna niet over het principe.  Veel protest in woorden,
maar daar blijft het ook bij en BNP Paribas erkende schuld en
gaat betalen.  Ondertussen werd vernomen dat andere
Europese banken (in Duitsland en Frankrijk) op de lijst staan
van toekomstige sancties, en dat zware boetes gaan volgen.

Specifiek inzake Cuba stelt niemand de vraag waarom Cuba
op deze lijst is opgenomen, en op welke basis. Al de landen
die vlekkeloos toezien op het betalen van de boetes hebben

nochtans sinds jaren in de UNO gestemd tegen de blokkade.
En al die landen zijn op de hoogte dat in de Verenigde Staten
terroristen die aanslagen pleegden tegen Cuba (o.a. tegen
een passagierstoestel) vrij rondlopen, dikke vrienden zijn met
de familie Bush en Co, terwijl Cubaanse antiterroristen
gevangen blijven in Noord-Amerikaanse cellen.

Cuba – Verenigde Staten
Terwijl in de Verenigde Staten verder meer en meer stemmen
opgaan voor een wijziging van de politiek inzake Cuba en
pleiten voor een normalisatie van de betrekkingen, zelfs Hilary
Clinton is vandaag tegen de blokkade en Google toont
interesse voor Cuba, gaat de regering gewoon door met haar
absurde anti-Cubaanse politiek.

Cuba is terug opgenomen op de lijst van de “terroristische”
landen, visa werden eens te meer geweigerd, deze keer voor
jonge Cubaanse atleten.

Na de bekendmaking van de ZunZuneo, de manipulering van
een Cubaanse “Twitter” met politieke doelstellingen, valt nu
pas een tweede onthulling door Associated Press.
USAID gebruikte cynisch een programma voor preventie en
bestrijding van AIDS om Latijns-Amerikaanse jongeren in te
zetten en te misbruiken, om doorheen dit “humanitair” pro-
gramma Cubaanse jongeren aan te zetten tot actie tegen hun
regering.  Een manipulatie die wereldwijd wordt veroordeeld
en verworpen, en die ernstig de geloofwaardigheid van de
humanitaire acties van de Verenigde Staten op de helling
brengt.

Het is nogmaals een bewijs dat de regering van de Verenigde
Staten niet afziet van haar vijandelijke plannen en verder gaat
met de inmenging in interne zaken van Cuba om het land te
destabiliseren, zelfs al kost dit nutteloos miljoenen dollars en
nu sinds meer dan 50 jaar bewezen is dat deze politiek in
Cuba niets heeft veranderd.

Viering 26 juli in Artemisa
De traditionele 26 juli viering ging dit jaar door in de jonge provincie Artemisa.
Een keuze die men kan begrijpen zowel op een historische basis als
ingevolge de actuele toestand.
Het historisch aspect is terug te vinden
in de samenstelling van de groep aan-
vallers van de Moncada  en van de
kazerne in Bayamo : 1/3 van de aan-
vallers (42 man) kwam van de streek
van Artemisa.

Tijdens de voorbereidingen werden
daar meer dan 200 man getraind, o.a.

door Ramiro Valdés, toen verantwoordelijk voor de centrale cel van Artemisa van de
rebellen.  42 ervan werden uitgekozen voor de actie op 26 juli 1953.  Dit legt ook uit dat de
centrale toespraak werd toevertrouwd aan Ramiro Valdés.
Het actualiteitsaspect ligt in de economische rol van deze jonge provincie : zij is één van
de twee provincies (met Mayabeque) waar de experimentering loopt van het nieuwe
beheersproces (scheiding van het economisch beheer en de politieke beslissingsname),
en is ook de geografische zetel van de ZEDM (Speciale Ontwikkelingszone van Mariel),
haven waar heel hoge verwachtingen liggen voor de economische ontwikkeling van het
land, met zware investeringen en faciliteiten voor buitenlandse investeerders.
Een terechte keuze voor de viering van de historische aanval van 26 juli 1953.

Ramiro Valdés
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Cuba – Rusland

Naast de protocolaire ontmoetingen van president Putin met
Raúl Castro en verschillende ministers, en een bezoek aan
Fidel Castro, was het (kort) verblijf  de gelegeheid om talrijke
samenwerkingsakkoorden te officialiseren en te ondertekenen.

De verderzetting van de lopende akkoorden werd bevestigd
en er werden tien documenten ondertekend, over diverse
onderwerpen : internationale veiligheid van de informatie,
beletten dat de buitenaardse ruimte het scenario zou worden
van militaire acties, uitwisselingen inzake cultuur en kunst,
versterking van de industriële samenwerking, samenwerking
in de gezondheidssector (o.a. preventie van urologische
ziekten), samenwerking inzake vorming van brandweer-
mannen (regionaal vormingscentrum met uitbreiding naar
andere landen van de CELAC), ontwikkeling en uitbating van
de petroleumbronnen, bouw van vier elektriciteitscentrales,
productie en toepassing van de LED-technologie, moderni-
sering en uitbreiding van hydro-elektrische energie.

President Putin bevestigde nogmaals de beslissing van
Rusland om 90% van de schuld van Cuba aan de vroegere
USSR kwijt te schelden (geschat op 35 miljard dollar).  De
blijvende 10%, hetzij 3,5 miljard dollars, zijn terug te betalen
over 10 jaar, met het engagement dat deze sommen terug in
Cuba geïnvesteerd worden.
De handel tussen Cuba en Rusland bedroeg in 2012 meer
dan 200 miljoen dollars.

Tijdens hun ontmoeting spraken Putin en Raúl over de bila-
terale betrekkingen, de politieke wil om de bilaterale econo-
mische agenda 2012-2020 te verwezenlijken, de banden
inzake onderwijs, technische en wetenschappelijke samen-
werking, de uitbreiding en versteviging van de culturele- en
sportuitwisselingen.  Zij hadden het ook over een stijging van
de Russische industriële investeringen in Cuba en de ontwik-
keling van het toerisme naar Cuba.  Uiteraard spraken zij ook
over de internationale actualiteit.

Cuba – China

China is momenteel de tweede handelspartner van Cuba, met
410 miljoen dollar uitwisselingen in 2013, volume dat nog met
25% zou kunnen stijgen met de ondertekening van nieuwe
akkoorden.
President Xi Jinping had hierover gesprekken met Raúl Castro
en verschillende ministers. Ter gelegenheid van zijn bezoek
werden niet minder dan 29 akkoorden getekend : samen-
werking in de ruimte, een gift van materialen en werktuigen,
de uitvoering van de bouw van een terminal in de haven van
Santiago de Cuba, een krediet voor de levering van materialen,
uitstel van 10 jaar voor de terugbetaling van kredieten toege-
staan in 2003, levering van materialen voor de tweede fase
van de digitale televisie in Cuba, bouw van een conserven-
fabriek in Ciego de Ávila, levering van materialen voor de
waterleidingen in de provinciehoofdsteden, een gift van
materiaal voor transport en bureelwerk, versterking van de

samenwerking inzake biotechnologie, samenwerking inzake
energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen, technolo-
gische en industriële samenwerking inzake digitale televisie,
een demonstratiehoeve voor de promotie van de veeteelt,
samenwerking in de gezondheidssector (vorming, preventie,
biotechnologie, natuurlijke en traditionele geneeskunde),
verderzetting van de samenwerking inzake onderwijs, ver-
sterking van de culturele uitwisselingen, milieubescherming
(met een gift van meetinstrumenten), samenwerking in de
telecommunicatie en de informatica, industriële samenwerking
(machinebouw, staalnijverheid, lichte nijverheid, chemie en
elektronica), een krediet voor de bouw van de terminal in de
haven van Santiago, een krediet voor de aankoop van telecom-
materiaal, een krediet voor de aankoop van drie fabrieken
van biopesticiden en een hoogveiligheidslabo, regels en
normen inzake Cubaanse sigaren, memorandum over de
kwaliteit van de suiker, een commercieel akkoord over 5  jaar
voor de nikkelindustrie, een kaderakkoord voor petroleum-
winning, een akkoord voor het boren van petroleumputten tot
9 duizend meter diepte, akkoord voor een gemengd bedrijf
voor het bouwen van een golf in Havana.

Een reeks belangrijke en gevarieerde akkoorden die de
samenwerking tussen Cuba en China nog gaat versterken en
uitbreiden.

BRICS

De top van de landen van de BRICS (Brazilië, Rusland, India,
China en Zuid-Afrika) ging deze keer door in Brazilië.  De
persoonlijke deelname van president Putin en president Xi
Jinping, en hun bezoeken aan verschillende landen in de regio,
bevestigen de interesse van de BRICS voor een versterking
van de samenwerking met Latijns-Amerika en de Caraïben,
wat rechtstreeks en ook onrechtsreeks ten goede komt aan
Cuba.

Naast de top  hadden ook ontmoetingen plaats met de
UNASUR en de CELAC, bewijs van het belang gehecht aan
het integratieproces van de landen van de streek.

De BRICS hebben ook officieel de start gegeven van de
aangekondigde oprichting van een bank van de BRICS, die
naast het IMF en de Wereldbank kan en zal optreden op
internationaal vlak, maar dan wel met een andere filosofie
dan de twee laatsten.  De bank zal beschikken over een
kapitaal van 100 miljard dollar en een akkoord is bereikt voor
een reservefonds dat een steun zal kunnen brengen in geval
van economische crisis.  Deze bank wil niet een tegenstrever
zijn van de Wereldbank en het IMF, maar opent wel totaal
nieuwe mogelijkheden, zonder de onmenselijke besparings-
programma’s die meestal gebonden zijn aan de tussen-
komsten op internationaal vlak.

Ter herinnering : de BRICS staan voor 40% van de wereld-
bevolking, 25% van het wereld BNP, 15% van de internationale
handel, 40% van de reserves.  Een zeker niet te onderschatten
economisch gewicht.

In het kader van een vergadering van de BRICS, in Brazilië, reisden president Putin en president Xi Jinping
naar Latijns-Amerika en bezochten, naast Brazilië en enkele andere landen, natuurlijk ook Cuba.  De
bezoeken waren de aanleiding voor het afsluiten en ondertekenen van talrijke samenwerkingsakkoorden.

Rusland, China, BRICS : samenwerken voor de toekomst
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Le 1er mai 2014, Juan Formell, directeur du groupe musical “Los Van Van”,
un des plus populaires à Cuba et dans le monde, a composé son dernier
refrain et tiré sa révérence sans crier gare à l’âge de 71 ans.

Né à La Havane le 2 août 1942, il a baigné dans la musique depuis son plus
jeune âge auprès d’un père pianiste et flûtiste. C’est avec celui-ci qu’il fit
ses premiers pas musicaux avant de poursuivre en autodidacte.  Il avait
commencé sa carrière professionnelle comme traducteur et professeur
d’anglais.

Bassiste, compositeur, chanteur et producteur de disques, c’est à 15 ans, en 1957, qu’il commence sa carrière de musicien
dans un orchestre de cabaret.

En 1968 il intègre le groupe de Elio Revé mais dès 1969 il forme son propre
orchestre “Los Van Van” avec lequel il fera danser Cuba mais aussi le monde
entier où le groupe fait de nombreuses tournées.  Il sortira plus de 25 disques
qui recevront de nombreux prix tant sur la scène nationale qu’internationale.

Le Prix National de Musique et l’Ordre Félix Varela (2002) lui seront remis
par l’Institut Cubain de la Musique et le Ministère de la Culture.  Il a aussi
obtenu le Grammy en 2000.

Juan Formell était un chroniqueur, un peintre de la vie quotidienne à Cuba.
Ses chansons commentent des thèmes variés avec ironie, lyrisme.  Il s’est
consacré au développement de la musique populaire cubaine reflétant
l’optimisme, la vitalité du peuple exprimé avec une cubanité proverbiale.

Los Van Van : Juan Formell a
composé son dernier refrain

Mais laissons-lui la parole :

Extraits d’un interview de Hernando Calvo

Juan, tu es très populaire à Cuba.  Raconte-moi donc quelle
est la relation des Cubains avec leurs artistes phares.

A Cuba, le public aime beaucoup ses artistes.  Mais il s’agit
d’un concept très différent de celui de l’étranger en ce qui
concerne les “stars”, car nous croisons les gens dans la rue
presque tous les jours...  On partage leur vie, par exemple,
quand on achète du pain, quand on va chercher de l’essence,
ou quand on va au restaurant.  Dans ces moments-là, les
gens s’approchent de toi, te font des commentaires sur ton
travail.  Ils te proposent même des paroles pour une chanson.

Pour moi, ce contact, ce niveau de communication avec les
gens est très important.  On peut inventer beaucoup de
situations, mais pour bien les raconter, il faut les avoir vécues,
aimées et même en avoir souffert.  On finit par devenir un
chroniqueur de la vie quotidienne quand on assume l’ironie,
l’espièglerie ou le double sens de beaucoup de phrases que
les gens inventent.

Je suis né en 1942 à Cayo Hueso, un quartier humble de La
Havane.  Malgré la pauvreté qui y régnait, j’ai été heureux
dans ces rues. ...

Los Van Van amènent une véritable révolution orchestrale en
intégrant des instruments électroniques en vogue dans la pop,
comme la guitare électrique, les synthétiseurs.

On abandonne la paila cubaine, instrument de percussion
local, pour la remplacer par la batterie.  Ce n’est pas tout :
deux flûtes, un violoncelle et une section de trombones
puissants sont de la partie.

En 2003, les Van Van sont nominés aux Grammy : le visa
pour assister à la cérémonie leur est refusé.

Tu ne crois pas que si les entreprises cubaines du disque
avaient de l’expérience dans la promotion et la distribution de
la musique à l’étranger, cela vous aiderait ?

Je ne crois pas que cela soit le seul motif pour lequel la
musique cubaine ne perce pas sur le marché international
comme elle le mérite.  L’aspect politique joue un rôle
déterminant.  C’est clair et limpide : le simple fait d’être des
Cubains qui vivons à Cuba nous empêchent de participer au
marché.

Anne Delstanche
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FOLKCUBA 2014

L’édition d’été du FolKCuba 2014, s’est déroulée jusqu´au 19
juillet.  Quinze jours pour apprendre les secrets des danses
folkloriques cubaines d´origine africaine et hispanique, la
magie du son des instruments de percussion cubaine.
Les participants reçoivent des classes de percussions, au son
des tambours Batá, Yorubá et güiros, ainsi qu’avec les instru-
ments utilisés dans la rumba ou la conga.  Ces laboratoires
sont organisés depuis 1985.

Des contes pour enfants sur les places et dans
les parcs de La Havane

Une rencontre internationale de contes pour enfants occupe
les enfants en vacances durant le mois de juillet dans le Centre
Historique de la capitale, une approche didactique et attractive
des enfants à la lecture.
Les places et les parcs du centre historique havanais sont les
scènes d’histoires interprétées par des conteurs de différentes
provinces du pays, du Mexique, du Pérou et d´Argentine, une
façon de sauvegarder l’art antique du ménestrel dans des
espaces ouverts au public.

Prix national de l’humour 2014 pour VIRULO

Peu de temps après avoir été diplômé en architecture,
Alejandro García “Virulo” a décidé de changer de cap et de
consacrer le reste de sa vie à faire rire les gens.

“Virulo” donne une nouvelle dimension à l´imaginaire cubain
grâce a un humour intelligent, sérieux et destiné à faire réfléchir
sur la vie quotidienne de l´île.  Il a participé à d´innombrables
spectacles théâtraux et musicaux et a plus d´une dizaine de
disques a son actif.

Le Centre de Promotion de l’Humour vient de lui décerner le
Prix National de l´Humour 2014, qui lui sera officiellement
remis le 2 octobre dans le théâtre Mella de La Havane.

“Au début de la révolution, on reflétait sur scène ce que pensait
le peuple.  Cet aspect a été très important car je pense que la
critique est un exercice nécessaire pour n´importe quelle
société; et je pense que ceci a eu une influence sur les groupes
qui sont arrivés plus tard. Actuellement l’humour cubain est
en transition en raison de la situation que connaît le pays.
L´humour est toujours le reflet de ce qui se passe dans la
société”.

Prochainement, “Virulo”, accompagné de son groupe Antivirus,
présentera la première d’un nouveau spectacle intitulé La mata
del CUC (L’arbre à CUC).  C’est l’histoire d´un Cubain qui a
planté un arbre pour faire pousser des CUC (monnaie
convertible de Cuba) au fond de sa maison et qui raconte
tous les problèmes générés autour de ce phénomène”.

Une exposition de photos : Fidel est Fidel

C’est durant le mois d’août, au mémorial José Marti sur la
place de la révolution que le photographe Roberto Chile a
présenté une sélection de ses nombreuses photos de Fidel.
Une exposition en honneur des 88 ans du compañero Fidel.

Roberto Chile a enregistré des images du leader de la révolu-
tion cubaine pendant 25 ans et l’exposition comprenait des
photos prises durant ces 10 dernières années.  Cette exposi-
tion sera aussi présentée en Allemagne à la galerie “Art
Stalker” de Berlin. Y seront aussi projeté des documentaires
du même auteur comme “Chávez, Fidel, hasta siempre” et
“Ode à la révolution”.

Le marché est contrôlé par les entreprises nord-américaines.
Ce sont elles qui décident quelle musique on écoute dans le
monde.  Je sais que d’autres bons artistes, non cubains, ont
les mêmes difficultés que nous face au monopole, mais avec
nous on abuse vraiment.

Quand tu es un bon musicien cubain qui commence à émerger
sur la scène internationale, deux chemins t’attendent : le
premier, tu te laisses acheter et tu quittes ton pays; ou le
second, tu décides de vivre avec ton peuple, en sachant que
tu resteras à mi-chemin de la popularité internationale.

On me l’a proposé directement trois fois.  Une fois, cela venait
de propriétaires d’un réseau de radios aux Etats-Unis dominé
par des Cubains.  Ils me proposaient de demander l’asile dans
ce pays, et de signer un contrat d’exclusivité de diffusion de
Los Van Van, et ils m’offraient un bon paquet de dollars. Au
Pérou et en Espagne, les deux autres propositions provenaient
de deux transnationales.

Dans les trois cas, j’ai répondu que cela ne m’intéressait pas
de quitter Cuba.  Je me sens très bien ici, avec mon peuple
qui m’aime beaucoup.

Le seul fait de rester définitivement à l’étranger est une punition
pour les musiciens cubains; ils perdent énormément.  Un
artiste cubain a besoin du contact avec les cubains d’ici, avec
le milieu, avec le vécu.  Le musicien qui part perd l’essence
de sa création.

J’aime la façon dont les gens inventent des expressions, la
manière d’être de la femme cubaine, cette saveur que les
gens donnent à la vie malgré les difficultés que nous avons
en ce moment. Tu ne trouveras pas cela à l’étranger”.

Le décès de Juan Formell a ému de nombreux Cubains qui
sont allés lui rendre un dernier hommage au Théâtre National
de Cuba.  Il a fait danser plusieurs générations de Cubains et
restera dans les coeurs.
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C.S. : De samenwerking tussen Centra van Hoger
Onderwijs in Cuba en de Vlaamse Universiteiten, via de
VLIR, bestaat sinds meerdere jaren.  Kan u ons een idee
geven van de resultaten, van de prioritaire onderwerpen,
van de fundamentele aspecten voor Cuba ?

J.R. Sabarido : Zoals u terecht zegt werken wij al meerdere
jaren samen met de Vlaamse Universiteiten...  Vandaag lopen
talrijke projecten, sommige afgewerkt, andere in uitvoering,
en van groot belang voor Cuba, en ook voor België, met
prachtige resultaten.  En als ik dit zeg, dan is dit omdat de
evaluatie, die zeer ernstig is, gedaan door de Belgische
regering, door de Belgische instellingen, over de samen-
werking met Cuba, zeer goede resultaten geeft.  Voor de
evaluatoren, gelast met het uitbrengen van criteria inzake de
resultaten van de projecten, zijn de criteria inzake Cuba zeer
positief.

Ik denk dat, naast het feit dat zij gericht zijn op het oplossen,
op het werken aan de belangrijkste problemen die het
Cubaanse volk vandaag kent... zij, naar mijn mening, een
fundamentele impact hebben op de vorming van het menselijk
kapitaal, van human resources met een hoge toegevoegde
waarde.  Naast dit aspect is er een wetenschappelijk resultaat
van de samenwerking dat heeft bijgedragen tot een ontwik-
keling, en zelfs tot een verhoging van de productie, en ik
verwijs hier met veel kracht naar de landbouw, in het algemeen,
naar de ontwikkeling van de landbouw, van de landbouw-
producties van alle soorten...

Er is ook een wereld van specialiteiten die gaan over de
technieken van de informatica, over de informatie in het
algemeen, tot de nanotechnologie, de robotica, de dierlijke
en plantaardige biotechnologie, gezondheid, studie van
materialen.  Werkelijk zeer gevarieerde themas.

Hoger OnderwijsHoger OnderwijsHoger OnderwijsHoger OnderwijsHoger Onderwijs
in Cubain Cubain Cubain Cubain Cuba
Eind mei was de Eerste Vice-Minister van Hoger Onderwijs van
Cuba, Dr. Ing. José Ramón Sabarido Loidi, op werkbezoek in België,
in het kader van de universitaire samenwerking, o. a. met de VLIR
(Vlaamse Interuniversitaire Raad).
Hij is geboren op 28 augustus 1950 in Cienfuegos, en volgde
ingenieursstudies aan de Centrale Universiteit Marta Abreu van
Las Villas (UCLV), en behaalde een doctoraat aan de Universiteit
van Odessa (in de toenmalige USSR).  Hij werd professor aan de
UCLV, daarna aan de Universiteit van Cienfuegos, opeenvolgend
rector van beide instellingen, bekleedde hij verschillende acade-
mische verantwoordelijkheden, en is nu Eerste Vice-Minister van
Hoger Onderwijs.
Niettegenstaande zijn zeer drukke agenda aanvaardde hij, op de
valreep, net voor zijn vertrek, op onze vragen in te gaan.  Hierna
brengen wij een deel van het interview, dat integraal zal beschikbaar
zijn, in de twee landstalen, op onze website en dat kan bekeken
worden op Youtube.

C.S. : Zijn er in België belangrijke vooraanstaande
disciplines voor Cuba, of zijn er talrijke ?

J.R. Sabarido : Er bestaat in België een belangrijke ontwik-
keling en wij waarderen ten zeerste de uitbreiding van de
samenwerking...  Met andere landen was dit verschillend.
De economische crisis, bvb. in het geval van Spanje, gaf
aanleiding tot een gevoelige vermindering van de samen-
werking.  In België is het de politiek Cuba te beschouwen als
een gepriviligieerd land, en de samenwerking groeide met de
universiteiten, ook met de Franstalige, alhoewel onze samen-
werking vooral gebonden is aan de Vlaamse universiteiten.

C.S. : Tijdens de eerste bestaansjaren van onze vereni-
ging, einde van de jaren ’60, was een belangrijk objectief
het opsturen van wetenschappelijke werken naar Cuba.
Cuba had toen praktisch geen toegang tot vele bronnen.
Maakt dit nu deel uit van het verleden, van de geschie-
denis, of zijn er nog steeds problemen van toegang tot
wetenschapperlijke bronnen voor de Cubaanse centra ?

J.R. Sabarido : Ja, wij moeten toegeven dat, werkelijk, de
toegang tot de bibliografie met een hoge wetenschappelijke
waarde zeer duur is.  Gelukkig zijn er de middelen, de
informatietechnologie, die zich ontwikkelen en waardoor veel
vrij en kosteloos beschikbaar wordt, en een groot deel kon
aldus opgelost worden...  Maar de beperkingen van de toegang
tot Internet, Cuba moet heden nog hoofdzakelijk werken via
satelliet, vermenigvuldigen de kost met vier.  En de dag van
vandaag beschikken wij nog niet over voldoende middelen
om het zoeken van informatie op te lossen.
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Alles dat heeft bijgedragen om de impact van dit probleem te
verminderen is een steentje voor het gebouw, zowel voor het
onderwijs als voor de research.  De werken, de giften die wij
van Belgische instellingen kregen hebben ons ook veel
gesteund.

C.S. : Agustin Lage, van het centrum voor Moleculaire
Immunologie, in een artikel van het tijdschrift Temas,
spreekt van de wetenschap in het Cubaans economisch
model en over de bedrijven met spitstechnologie die een
specifieke reglementeringscontext en specifieke beheers-
methodes nodig hebben.  Werkt het hoger onderwijs aan
de vorming van kaders voor dit type bedrijven en voor
hun beheer ?

J.R. Sabarido : Ja, wij werken hierover samen. Agustin heeft
deelgenomen aan workshops en seminaries, om oplossingen
te zoeken voor de problemen voor de verspreiding van de
wetenschap in Cuba.  Dit noodzaakt tevens human resources,
het menselijk kapitaal is onvervangbaar.  Gans het systeem
dient tot niets als er geen mensen zijn gevormd om het te
doen draaien...  Men moet bestendig investeren in de beheers-
functies...

C.S. : Tijdens het XIII Congres van de Informatie, INFO
2014, sprak men, onder andere themas, van de weg naar
niet alleen een maatschappij van de informatie, maar naar
een maatschappij van de kennis.  Dit was ook het thema
van een nummer van het tijdschrift Temas “Maatschappij
van de informatie of van de kennis ?”.  Wat denkt u hiervan
en van het belang ervan voor de toekomst van de
Cubaanse economie ?

J.R. Sabarido : Dit is fundamenteel. Als er een materie is die
wij zouden kunnen, laat ons zeggen bevoordelen, ook buiten
het land, dan is het de kennis van de cultuur, van de weten-
schappelijke cultuur van onze samenleving, van onze burgers
en dit omvat ook het domein van de export van weten-
schappers, van academische diensten ...  Vanuit een econo-
misch oogpunt heeft dit een grote impact, want de toege-
voegde waarde van deze diensten is werkelijk zeer hoog, in
de mate dat de kennis hoog is.  Dit is een hooggeschatte en
veel gevraagde materie.

Cuba heeft niet veel natuurlijke bronnen, jullie kennen wel de
toestand, maar de cultuur van de kennis is iets wat comman-
dant Fidel Castro duidelijk vooropstelde, en dat wij, wie weet,
jaren geleden niet goed begrepen hadden.  Meer dan 40 jaar
geleden sprak hij over Cuba als over een land van de weten-
schap, en wij verstonden niet wat de eigenlijke bedoeling was,
het ontwerp voor een onderontwikkeld land als Cuba, en wat
de visie was van de commandant op dat ogenblik.  In een
toespraak van het jaar 1959 refereerde Fidel reeds naar dit
thema...
Ja, zonder twijfel, op dit vlak ben ik het totaal eens met Agustin.

C.S. : Wat kan u ons zeggen over een sociaal verant-
woordelijke universiteit ?  Indien ik mij niet vergis was dit
het thema van het Congres Universidades 2014.

J.R. Sabarido : Inderdaad en dit is ook opgenomen in de
akkoorden van de Regionale Conferentie van Hoger Onderwijs
in Cartagena, reeds vroeger.  Dit is iets dat volgens mij

bestendig de universiteiten in Cuba kenmerkt...  Wij verde-
digen dat de opvoeding een openbaar goed is, en als openbaar
goed is de verantwoordelijkheid van de universitaire sector,
van de universitaire organisatie er rekening mee te houden
sociaal verantwoordelijk te zijn.

Het Congres van februari 2014 was een wereldcongres.  Onder
de deelnemers waren belangrijke groepen leiders van universi-
teiten, ministers, vice-ministers, voorzitters van continentale
regionale verenigingen.  Het Congres werd een gebeurtenis,
gunstig, niet alleen voor academische uitwisselingen, maar
ook voor uitwisselingen tussen instellingen...
De openingstoespraak van de Minister was duidelijk toege-
spitst op de sociaal verantwoordelijke universiteit...

In Latijns-Amerika en de Caraïben groeien de belangen van
de CELAC.  Er kan geen politieke integratie tussen de landen
groeien, indien sociaal verantwoordelijke universiteiten hier-
aan niet kunnen beantwoorden...

Ik denk dat de universiteit in het algemeen haar weg moet
uitstippelen in overeenstemming met de vraag van een
vandaag zeer gecompliceerde wereld, zeer complex, inge-
wikkeld, en de educatieve sector, de academische sector, moet
een antwoord leveren voor elkeen.

C.S. : Welk zijn de basisprincipes voor de onderwijs-
politiek in Cuba ?

J.R. Sabarido : Eerst en vooral gelijkheid van kansen en
mogelijkheden voor allen.  Het is niet mogelijk dat er in Cuba
elementen zouden bestaan die een discriminatie bepalen van
gender, van ras, van oorsprong voor de toegang tot het
onderwijs.
.
Vrij en gratis, en, dit is zo geworden na de Revolutie, van
hoge kwaliteit, men maakt echt werk van een hoge kwaliteit,
die de Cubaan, de mens, tot zijn maximale ontplooiing brengt.
Maar men hecht ook veel belang aan de vorming van de
waarden die de Cubaanse samenleving nastreeft, dat de
burgers een volk zijn van vaderlandslievende mensen, solidair,
internationalist, verantwoordelijk.

Een geheel van belangrijke waarden die onze burgers nastre-
ven, die zij boven hun persoonlijke belangen stellen, het
sociale...

Trachten de internationale uitwisseling te bestendigen, te
actualiseren. De internationale samenwerking, de uitwisse-
lingen verhogen, dit is win-win. De goede ervaringen bestu-
deren en ook een solidaire steun aanbieden aan elk volk dat
het echt nodig heeft en dat interesse vertoont voor onze
steun...

Verder de kwaliteit en de toegang verbeteren, beschikbaar
om een generatie te vormen die zich inzet, revolutionair, eerlijk,
met vele waarden, en het individualisme uitschakelen.

C.S. : Dank u wel.

J.R.Sabarido : Dank aan jullie, werkelijk, voor al het werk dat
jullie doen.
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Dès 1888, les idées marxistes sont diffusées à Cuba. A Tampa
et à Cayo Hueso, les ouvriers du tabac apprécient non seule-
ment la lutte de José Martí mais s’intéressent également aux
aspirations socialistes.  En 1899 est fondé le Parti Socialiste
de Cuba, dirigé par Diego Vicente Tejera, qui deviendra début
1900 le Parti Ouvrier Cubain, puis le Parti Ouvrier Socialiste
de Cuba, pour redevenir le Parti Socialiste de Cuba, et où on
trouve Carlos Baliño comme un de ses dirigeants.

La révolution d’octobre en Russie influence aussi les idées
progressistes à Cuba et les idées anarchistes, bien implantées
dans les couches populaires, cèdent la place au marxisme-
léninisme.  Cette évolution donne alors une nouvelle impulsion
au Groupement Socialiste de La Havane qui, en 1922, sous
la présidence de Baliño se sépare de la IIe Internationale et,
le 18 mars 1923, se transforme en Groupement Communiste
de La Havane, dirigé par Carlos Baliño et où Julio Antonio
Mella s’initie à la vie révolutionnaire.

L’époque est agitée, les troubles politiques se multiplient et,
en mai 1925, Gerardo Machado arrive au pouvoir, inaugurant
une dictature et une période de répression qui ne connaîtra
sa fin que par la révolution des années ’30.

Le Groupement Communiste de La Havane est alors rejoint
par des groupes similaires de Manzanillo, Media Luna, Palma
Soriano, Guantánamo et San Antonio de los Baños, et de ces
rapprochements surgira le nouveau parti.  Une vingtaine de
personnes, de La Havane, de San Antonio de los Baños et de
Manzanilla décident de fonder le Parti Communiste, lors d’un
Congrès tenu les 16 et 17 août 1925, calle Calzada à La
Havane.

Le premier Comité Central compte neuf membres effectifs :
José Miguel Pérez, secrétaire général, Julio Antonio Mella,
alors actif dans les luttes pour la réforme de l’université, Carlos
Baliño, compagnon de José Martí, José Peña Vilaboy, un de
fondateurs de la Fédération Ouvrière de La Havane, Alejandro
Barreiro, trésorier, Venencio Rodríguez, Miguel Valdés, du
syndicat des ouvriers du tabac de San Antonio de los Baños,
Rafael Saénz et Yotstshka Greinberg.  Parmi les participants
il y aussi Fabio Grobart, de la section juive du Groupement
Communiste de La Havane, 20 ans à l’époque, et que l’on
retrouvera dans les militants de la lutte contre Batista.

Le programme du nouveau parti reprend les revendications
de la classe ouvrière : la lutte pour les huit heures de travail
dans les centrales sucrières, l’interdiction de payer les
travailleurs en bons d’achat, la baisse de la rente pour les

paysans, la nationalisation des services publics, etc.  Le
Congrès décide également de rejoindre l’Internationale
Communiste, fondée en 1919 par Lénine.
Le parti se consacrera essentiellement à la diffusion des idées
du socialisme scientifique, au soutien et à la création de
syndicats de classe et à les diriger dans la lutte permanente,
à organiser le peuple dans le combat pour la libération
nationale.  Dans le programme est repris la lutte pour les droits
des femmes et des jeunes, et une grande importance est
accordée à la formation des militants et au renforcement
idéologique de la presse ouvrière.

Le parti doit essentiellement fonctionner dans la clandestinité,
sous la féroce dictature de Machado.
Baliño, 77 ans à l’époque, meurt peu de temps après la
constitution du nouveau parti.  Le secrétaire général est
expulsé du pays et les autres dirigeants sont persécutés sans
pitié.  Julio Antonio Mella est, lui, assassiné le 10 janvier 1929.

Ceci n’empêche pas le parti de continuer la lutte et d’obtenir
une influence certaine au sein du mouvement ouvrier.  Il sera
une des bases principales pour la grève générale de août
1933, marquant la fin du régime de Machado.  De nombreux
militants seront assassinés ou “disparaissent” lors de ces
luttes, et la direction du parti est reprise par un autre jeune
extraordinaire : Rubén Martínez Villena.

Après 1933 le nombre de membres du parti continue à croître
et lors du déclenchement de la Guerre Civile en Espagne de
nombreux communistes cubains seront volontaires pour les
Brigades Internationales, entre autres Pablo de la Torriente
Brau.

Durant les 36 années de lutte le Parti Communiste (qui avait
alors pris le nom de Parti Socialiste Populaire – PSP), aura
offert de nombreux martyrs dans la lutte contre Machado, sous
les gouvernements corrompus de Grau et de Prío, dans la
lutte contre Batista.
Lors du triomphe de la révolution, en 1959, le PSP s’engagera
à fond aux côtés du Mouvement du 26 Juillet et du Directoire
Révolutionnaire, dans la construction d’une nouvelle société
et assumera de nombreuses responsabilités dans la direction
du pays.  Finalement les trois organisations révolutionnaires
vont progressivement s’unifier, dans un premier pas dans les
ORI (Organisations Révolutionnaires Intégrées), puis dans le
PURS (Parti Unifié de la Révolution Socialiste), pour fina-
lement aboutir, en 1965, à la création de l’actuel Parti
Communiste de Cuba (PCC).

CarCarCarCarCarlos Baliño et le prlos Baliño et le prlos Baliño et le prlos Baliño et le prlos Baliño et le premieremieremieremieremier
PPPPParararararti Commti Commti Commti Commti Communiste de Cubauniste de Cubauniste de Cubauniste de Cubauniste de Cuba
Le premier Parti Communiste de Cuba est né lors du congrès constitutif des 16 et 17 août 1925, calle
Calzada, 81, dans le quartier Vedado à La Havane.  Parmi les fondateurs on distingue deux figures
importantes : Carlos Baliño, ami et compagnon de lutte de José Martí, et un jeune révolutionnaire
remarquable : Julio Antonio Mella.
Dans cette contribution nous vous présentons une synthèse de l’histoire de ce parti et nous nous penchons
sur la trajectoire de Baliño.  Dans un prochain numéro nous reviendrons sur la vie de Julio Antonio Mella,
qui reprend le flambeau de Baliño et continue la lutte entamée par les pionniers.
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Carlos Baliño est né le 13 février 1848 à Guanajay (Artemisa,
à l’époque encore Pinar del Río).  Son père, architecte et
ingénieur, est déporté vers une île africaine à cause de ses
activités indépendantistes.
Très jeune il collabore déjà à trois revues dans sa région
d’origine : El Alacrán, El Fénix et La Crítica.  Ne trouvant pas
de travail à cause de ses engagements, il émigre en 1869
aux États-Unis (New Orleans, Cayo Hueso) et y travaille dans
les usines de fabrication des cigares. Très vite il y participe
activement au mouvement ouvrier et devient ainsi le porte-
parole du syndicat dans son usine.

Après avoir travaillé à Tampa, il parcourt tout le sud des États-
Unis et, au contact d’ouvriers socialistes, il va découvrir les
idées marxistes.  De retour à Cayo Hueso, il lance une cam-
pagne pour la libération de Cuba et de la classe ouvrière dans
la “Tribuna del Pueblo”.  En 1892, il fait la connaissance de
José Martí et souscrit avec lui l’acte de constitution du Parti
Révolutionnaire Cubain qui organisera et dirigera la guerre
d’indépendance.

A la fin de la guerre (1902) Baliño retourne à Cuba.  Il y exerce
des petits boulots pour un salaire de misère car son image de
révolutionnaire lui ferme les portes des ateliers de confection
de cigares.  Fin 1903, il fait partie des fondateurs du Club de
Propagande Socialiste de La Havane et, en 1904, du Parti
Ouvrier Cubain (POC) où il collabore à “La Voz Obrera” (la
voix ouvrière), le journal du POC.  Un an plus tard, en 1905,
le POC devient le Parti Ouvrier Socialiste de Cuba (POSC).
Durant la même année, il collabore à la revue “Verdades
Socialistas” (Vérités socialistes).

En 1906, le POSC fusionne avec le “Groupement Socialiste
International de La Havane” pour former le Parti Socialiste de
Cuba.  Suite à des différents avec des dirigeants d’origine
espagnole qui discriminaient les ouvriers cubains, Baliño va
quitter ce mouvement en 1909.  Peu d’éléments sont connus
de son parcours entre 1910 et 1917.  Cette année là, 1917, le
Groupement Socialiste de La Havane réapparaît et Baliño en
fait partie.  C’est en 1922, alors qu’il travaille comme correcteur
du bulletin des ouvriers du tabac et de la revue “Juventud”
(Jeunesse), qu’il rencontre Julio Antonio Mella.

Le 18 mars 1923, il participe à la constitution du premier
“Groupement Communiste de La Havane” et en intègre le
premier comité exécutif.
Deux ans plus tard, avec, entre autres, Julio Antonio Mella, il
participe à la fondation du premier Parti Communiste de Cuba
et devient membre de son Comité Central.

Dix mois plus tard, le 18 juin 1926, il décède à La Havane.

Ami de José Martí, ce dernier a appelé Baliño “Un Cubano de
oro” (un Cubain en or).
Dans la presse ouvrière de l’époque, Carlos Baliño est décrit
comme “...un rebelle indomptable, un homme juste, un
révolutionnaire qui ne vit que pour la libération de sa classe...”.
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Freddy Tack

Carlos Baliño, cofondateur du Parti Révolutionnaire Cubain, avec José Martí, et cofondateur du premier Parti Communiste de
Cuba, est souvent considéré comme le lien entre les deux partis.
Il a joué un rôle important dans la diffusion des idées marxistes à Cuba.

Carlos Baliño
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Vandaag werkt ze in een programma tegen hartziekten van
het Oekraïens ministerie van Volksgezondheid.

“Toen de reactor in Tsjernobyl ontplofte op 26 april 1986 was
dat een sociale tragedie”, zegt ze.  “De overheid bracht niemand
op de hoogte van de omvang van wat er aan het gebeuren
was. Tot op vandaag snap ik niet waarom ze de grote 1-
meistoeten niet afgelast hebben in Kiëv en andere steden waar
er hoge straling was. Tot in het begin van de jaren ’90 was het
verboden om informatie te verspreiden over de ware omvang
van de straling en het aantal mensen dat aangetast was.  Maar
een paar van onze jonge wetenschappers verzamelden de
feiten en eind 1989 werd dit materiaal gepubliceerd, met de
focus op de omvang van het stralingsgevaar voor de bevolking.”

Veel van dit feitenmateriaal werd gepubliceerd in artikels en
later in een boekje van Alla Jarosjinskaja met als titel Tsjernobyl:
de verboden waarheid, dat de doofpotoperatie van de Sovjet-
overheid aan de kaak stelde, overheid die zelfs de hulpacties
had ingeperkt om de ramp minder ruchtbaarheid te geven.

“Resultaat was dat de regering verplicht werd om het officiële
getroffen gebied uit te breiden, en ook het aantal mensen dat
voor schadevergoeding in aanmerking kwam”, zegt Piltjai.  “Voor
het eerst kwam Kiëv erbij, de grootste stad van het land.  De
regering was bezorgd over hoeveel ze zou moeten betalen”.
Kiëv ligt ongeveer 125 km van Tsjernobyl.

Cuba biedt gratis medische hulp aan

“Wij jongere leiders van de Communistische Partij reageerden
met een oproep voor internationale hulp”, zegt Piltjai.  “Mensen
op het Cubaanse consulaat hadden een deel van het materiaal
gelezen over de ware omvang van de ramp en onze oproep
gehoord.  Sergio López, toen Cubaans ambassadeur, zocht
de jonge CP-leden op en bood aan om te helpen.  Hij zei dat
Cuba graag gratis medische behandeling zou bieden aan wie
het nodig had.

Kiëv, Oekraïne – “Cuba speelde werkelijk een grote rol bij de
hulp aan wie getroffen werd door de kernramp in Tsjernobyl,
zeker voor zo’n klein land”, zegt Lilia Piltjai.  Voor kinderen en
anderen die medische hulp nodig hadden hielp Piltjai de reizen
naar Cuba te organiseren, waar ze een gratis behandeling van
topkwaliteit konden krijgen.  Met een bijzonder medisch project
heeft Cuba tot nu toe meer dan 25.000 Oekraïense, Wit-
Russische en Russische slachtoffers behandeld van de
ontploffing van de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne in
1986.

“Dit is de eerste keer dat we een delegatie uit de Verenigde
Staten ontmoeten die geïnteresseerd is in wat we gedaan
hebben”, vertelt Piltjai aan de correspondenten van de Militant
met de hulp van tolk Oksana Demjanovitsj. Acht jonge vrouwen
die in Cuba behandeld zijn en twee van hun moeders namen
samen met Piltjai deel aan de ontmoeting.  Daarnaast ook
Tatjana Boerka, actief in het project en jarenlang werkzaam
als “liquidator” bij de evacuatie van mensen uit de streek van
Tsjernobyl.

Toen het Cubaans project van start ging in 1990 werd Piltjai
door de Oekraïense Komsomol (de jongerenorganisatie van
de Communistische Partij) gevraagd om eraan mee te werken.

Los niños de Chernóbil

“Alleen Cuba t“Alleen Cuba t“Alleen Cuba t“Alleen Cuba t“Alleen Cuba toondeoondeoondeoondeoonde
dit soordit soordit soordit soordit soort menselijkt menselijkt menselijkt menselijkt menselijkeeeee
solidaritsolidaritsolidaritsolidaritsolidariteit”eit”eit”eit”eit”
Interview met slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl
JOHN STUDER

V. l.n.r. John Studer, Oksana Demjanovitsj, Tatjana Boerka,
Lilia Piltjai, Tatjana Molodsjenko en Inna Molodsjenko
tijdens het interview in Kiëv, Oekraïne, juni 2014

Oekraïne is dezer dagen een heet hangijzer in de wereldpolitiek.  De media belichten de zaken
gewoontegetrouw weinig vanuit het standpunt van de gewone mensen ter plaatse. Achtentwintig jaar
geleden, in 1986, kwam Oekraïne, toen nog een deelstaat van de Sovjet-Unie, ook in het wereldnieuws.
De kernramp in Tsjernobyl beroerde de hele wereld en ook toen was de vrijgegeven informatie schaars en
onvolledig.  Wat al helemaal niet in het nieuws kwam bij ons, en eigenlijk ook niet in de Oekraïne zelf, was
de uitzonderlijke manier waarop Cuba reageerde op de ramp.  Cuba Sí publiceert dan ook graag het
weinig gekende verhaal van die jarenlange belangeloze inzet voor de “Tsjernobyl-kinderen” zoals een
aantal van hen het in juni van dit jaar in Kiëv vertelden aan een Noord-Amerikaans journalist.
Vertaald uit het weekblad The Militant, 21 juli 2014, www.themilitant.com/2014/7826/782602.html.
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“Aangezien de Oekraïense overheid geen enkele verant-
woordelijkheid wou nemen voor het transport van de kinderen
naar Cuba, hadden we van 1991 tot 1998 een organisatie met
een aantal ouders om zelf fondsen te werven”, zegt Piltjai.  “Ik
kon een oproep doen op televisie.  Dat leverde wat bekendheid
op en een grote respons.  Vanaf dat ogenblik haalden we zelf
het geld op.  We kregen giften van hier, van Canada, waar veel
Oekraïners wonen, en van elders.  Het kostte ons een reus-
achtige collectieve inspanning, maar we slaagden erin om elke
twee maand een chartervlucht te organiseren”.

“De Cubanen zorgden voor alle huisvesting, medische ver-
zorging en alle andere zorg”, zegt Piltjai.  “Cuba was het enige
land ter wereld dat een dergelijk programma op poten zette.
We kregen ook wat hulp van andere landen, Duitsland, Israel,
Frankrijk, zelfs de Verenigde Staten, maar alleen Cuba had
een ingrijpend langetermijnproject.  En ze deden dat terwijl ze
zelf te kampen hadden met ernstige problemen tijdens wat ze
de ‘Speciale periode’ noemden”. Toen de Sovjet-Unie in 1991
instortte, verloor Cuba 85% van zijn buitenlandse handel, wat
een acute economische en sociale crisis veroorzaakte met
tekorten aan voedsel en andere basisproducten.

“Cuba heeft gezondheidzorg van zo’n hoog peil, dat kan
Oekraïne niet evenaren.  En dan de liefde die het Cubaanse
volk geeft, de dokters en iedereen, dat is nog iets apart”, zegt
Piltjai.  “In 2012 overtuigden bureaucraten van het Oekraïens
ministerie van Volksgezondheid president Viktor Janoekovitsj
ervan dat zij alle behandelingen van Tsjernobyl-slachtoffers
zouden overnemen, en de regering beëindigde alle betrokken-
heid bij het project.  We zijn blijven vechten en in 2013 zei
Janoekovitsj dat hij in de volgende begroting middelen zou
voorzien om nog 100 kinderen naar Cuba te sturen”.
Janoekovitsj werd afgezet in februari 2014, op het hoogtepunt
van massamobilisaties tegen de regering.

De toekomst van het project om Oekraïners naar Cuba te sturen
voor behandeling is op dit ogenblik onduidelijk.  “Sommige
mensen krijgen nog een behandeling in Cuba, maar ze moeten
zelf de fondsen verzamelen voor het transport”, zegt Piltjai.
“Cuba is bereid om verder te gaan met het programma en we
hopen dat we een manier vinden om aan financiering te komen”.
Volgens haar staan er nog honderden jonge Oekraïners op de
wachtlijst.
“Cuba zegt dat ze doen wat ze doen om morele en ethische
redenen, en daarom hebben ze nooit bijgehouden hoeveel het
kost.  Maar we schatten dat ze meer dan 2 miljard dollar
uitgegeven hebben.  We zullen nooit vergeten wat Cuba gedaan
heeft”, besluit Piltjai.

‘Een tweede vaderland’

De groep geeft twee geschenken aan de Militant.  Het eerste is
een boek in het Russisch met als titel Een tweede vaderland.
Dat is hoe alle jonge vrouwen Cuba omschrijven.  Het boek
beschrijft het Cubaans medisch programma in Tarará.  Piltjai
en enkele van de andere vrouwen zijn afgebeeld in het boek.

Het tweede geschenk is een schilderij gemaakt door Inna
Molodsjenko, een jonge vrouw die naar het interview gekomen
is met haar moeder Tatjana Molodsjenko.  Inna staat bovenaan
de wachtlijst om terug naar Cuba te gaan.  “De eerste acht jaar
van haar leven kon Inna niet kauwen,” zegt Tatjana
Molodsjenko.  Ze is beter geworden na zes operaties in Cuba,
tijdens verschillende verblijven, en nu kan ze slikken.  Ze had
ook een huidziekte en moeilijkheden om haar handen te
bewegen”.

Twee weken later kwamen drie van Cuba’s meest gereputeerde
dokters naar Oekraïne.  Ze bezochten ziekenhuizen en steden
om er de ziekste kinderen uit te zoeken om naar Cuba te sturen.
Eens de eerste groep van 139 kinderen en een aantal ouders
geselecteerd was, vroegen we de Oekraïense regering om
vliegtuigticketten.  Maar ze zegden dat er geen geld was in de
begroting.  De medische instanties hadden kritiek op ons en
beschuldigden ons ervan de Sovjet-gezondheidzorg in vraag
te stellen”.

“Op 29 maart 1990 vervoerden twee Cubaanse vliegtuigen de
eerste groep naar het eiland”, zegt Piltjai.  Zelf zat ze op het
eerste vliegtuig.  “De Cubaanse president Fidel Castro stond
ons op te wachten toen we in Havana landden.  Hij was verrast
en geschokt door de gezondheidstoestand van de kinderen.
Hij ging ter plaatse op het vliegveld in overleg met andere
regeringsleiders. Tegen de tijd dat het tweede vliegtuig landde
drie uur later, kondigde hij aan dat Cuba 10.000 kinderen zou
opnemen uit Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland.  Ik kon het
niet geloven.  Ik heb de tolk gevraagd of hij zich misschien
vergist had.  Maar niet dus, en de Cubanen hebben het gedaan,
en meer ook”, zegt Piltjai.
Op 1 juli 1990 hield Fidel Castro een toespraak bij de inhuldiging
van de accommodatie voor het medisch project in het voor-
malige centrum van de jeugdbeweging de Pioniers in Tarará,
even buiten Havana.  De bouwwerken werden op minder dan
drie maand uitgevoerd door meer dan 7.000 vrijwillige arbeiders,
die de uitdaging waren aangegaan in een grote “geest van
internationalisme”, aldus Castro.  De locatie van de Pioniers
aan zee was gekozen niet alleen omdat het medische faciliteiten
had.  “Voor een kind is het triestig om in een hospitaal opgeslo-
ten te zitten,” zei Castro. “We hebben ontspanning en vakantie-
programma’s gepland, uitstapjes naar zee”.

De Cubaanse
president Fidel
Castro
verwelkomt de
kinderen uit
Tsjernobyl op
de luchthaven
van Havana op
29 maart 1990

Joelia
Panasioek met
rechts Julio
Medina,
directeur van het
kinderziekenhuis
in Tarará, Cuba
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Cubaanse zeemannen ontmoeten we zelden in de
Gentse zeehaven.

Soms - eerder uitzonderlijk - merken we er ééntje
op binnen een gemengde crew.

Als ze aanmeren gaat het meestal om een staats-
schip met een voltallige bemanning van Cuba.  Op
deze schepen is een dokter te vinden.  Deze dokters
zijn exclusief voor zeemannen aangesteld.  Ze zijn
een half  jaar  aan boord en een half  jaar staan ze
ten dienste van de zeemannen in de Cubaanse
ziekenhuizen.  Een heel uitzonderlijke situatie
binnen de maritieme wereld.

Als scheepsbezoeker van het zeemanshuis Stella
Maris rapporteer ik op 05/05/14 dat ik aan boord
was van het schip “Lidia”.  Ik informeerde de
manschappen over het bestaan van het zeemans-
huis in Gent.  Zij krijgen een toelichting over de
modaliteiten van het huis en over het busplan.  Op
hun vraag neem ik de second mate mee naar de
stad. Tijdens de autorit vertelt hij mij dat hij 10 dagen
aan boord is en sinds 4 dagen vader is geworden.
Een emotioneel verhaal dat de zwaarte van het
zeemansleven weergeeft.  Hij hoopt in de stad te
kunnen internetten en op die manier vrouw en kers-
verse dochter te horen en zien.  Het is een open en
warme kerel !

Zijn verhaal blijft absoluut hangen.
Met het verhaal zal de naam van het schip me
bijblijven en de naam ‘Ivan’.
Op 06/05 word ik op de hoogte gebracht dat de
oiler van de ‘Lidia’ n.a.v. een hersenbloeding naar
het ziekenhuis is gebracht.

Ivan, el marinero

De vrienden van
Cuba : een klein
verhaal …

“Ik ben in 2008 voor het eerst naar Cuba gegaan en in januari van dit jaar
ben ik er terug een maand geweest”, zegt Tatjana Bernadska.  “Het voelt
echt aan als een tweede vaderland.  De dokters zijn bijzonder en de
Cubaanse mensen zijn bijzondere mensen.  Ze helpen ons alsof we hun
eigen kinderen waren”.
“Mijn grootvader was ingenieur in Tsjernobyl”, zegt Joelia Palamartsjoek.
“Ik had geen enkel zelfvertrouwen toen ik naar Cuba vertrok.  De Cubaanse
mensen hebben me geholpen met liefde en begrip, me geholpen om van
mezelf te leren houden. Het hele project – het schoolprogramma, concerten,
dansen, culturele uitwisselingen, een bibliotheek met boeken in het
Russisch, leraars uit Oekraïne om ons te helpen, allemaal betaald door de
Cubanen – de hele omgeving is geweldig”.

“Mijn hoofd was gewond op school en toen ze me naar de dokter stuurden
zei die dat ik hersenkanker had”, zegt Joelia Panasioek.  “Ze opereerden
me in Kiëv, maar toen ik wakker werd zegden ze dat ze niets konden doen
en dat ik nog 6 maand te leven had.  Mijn familie kwam toevallig het
Cubaanse project op het spoor”.  De andere jonge vrouwen hebben gelijk-
aardige verhalen.  Omdat de Oekraïense regering geen georganiseerde
verantwoordelijkheid opnam voor het project, is het niet breed gekend.  “Ik
ging naar de Cubaanse dokters en die schoten meteen in actie.  Drie
dagen later was ik onderweg naar Tarará”, zegt Panasioek.  “Ik dacht dat
ik daar 45 dagen zou zijn, maar ik ben tenslotte vijf jaar gebleven, samen
met mijn mama. Toen ik terug in Oekraïne was, verslechterde mijn gezond-
heid opnieuw.  Ik ben terug naar Cuba gegaan voor nog een operatie.  Je
kan nog zien dat ik wat verlamd ben aan mijn linkerzijde.  Ik heb kinesi-
therapie gekregen om terug te kunnen bewegen.  De Cubaanse dokters
vochten om me te helpen.  Ik ben echt blij dat ik de kans gehad heb om
naar Cuba te gaan.  Die ervaring heeft ons een ander soort houding tegen-
over mensen geleerd”.

Verschillende van de jonge vrouwen zeggen dat ze in Cuba gehoord hebben
van de strijd om de Cubaanse Vijf vrij te krijgen en dat ze helpen om
informatie over de zaak te verspreiden in Oekraïne.

Solidariteit met Cuba belangrijk

“Ik heb gewerkt als liquidator, één van die mensen die geholpen hebben
met de evacuatie van de bevolking”, vertelt ons Tatjana Boerka.
Honderdduizenden hebben dienst gedaan als liquidatoren. Sommigen
waren vrijwilligers, anderen waren opgeroepen voor militaire dienstplicht.
“Het gebied waar ik naar toe moest werd verondersteld leeg te zijn, al
geëvacueerd, met heel hoge radioactiviteit”, zegt ze.  “Maar er woonden
nog mensen in het dorp op 17 mei, ruim drie weken na de kernramp.  In
het begin evacueerden ze enkel mensen die braakten”.

“In 1989 werd de besmette zone uitgebreid, waarna nog 50.000 mensen
meer geëvacueerd werden”, zegt Boerka.  “Daarna is het Cubaans project
gestart.  We waren het Cubaanse volk heel dankbaar, zij waren het enige
land dat dit soort menselijke solidariteit toonde, helemaal op hun eigen
kosten.  Het Cubaans project kreeg niet genoeg ruchtbaarheid.  Veel
mensen wisten er niet van, dat was de enige beperking op het aantal
mensen dat er gebruik van heeft kunnen maken.  We moeten nu die
informatie verspreiden en het project terug sterk maken.  We zullen het
Cubaanse volk nooit vergeten”.

“Dit was een onvervangbaar project”, besluit Lilia Piltjai.  “Het liet zien dat
de Cubaanse revolutie leeft en dat solidariteit met Cuba heel belangrijk
is”.
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Ik rijd naar het schip en de dokter komt juist van het ziekenhuis.
Hij zegt dat het een ernstige zaak is en dat men voorlopig nog
niets kan zeggen over eventueel herstel.  Het schip zal uiteraard
afvaren zonder Ivan.  Frankrijk is de volgende bestemming en
daarna stevent men af op Cuba.  De kersverse papa vertelt me
dat hij wellicht zijn vrouw en pas geboren dochtertje zal zien.
Hij is er bijzonder gelukkig mee want hij heeft een contract van
9 maanden.  In heel veel gevallen is het wachten tot einde
contract.  Hij heeft reden om te stralen.
Twee totaal verschillende emotionele situaties…

Binnen de opdrachten van het zeemanshuis is het bezoeken
van zieken prioritair.  Het schip vaart af, de man blijft achter en
in vele gevallen zijn wij, scheepsbezoekers, de enige die con-
tact onderhouden met de gehospitaliseerde.  We proberen
‘familie’ te zijn voor de betrokkene : we gaan op bezoek, we
onderhouden eventueel contacten met dokter en verpleeg-
kundigen, we onderhouden contact met de scheepsagent, we
zorgen voor wat fruit of wat lekkers, indien nodig zorgen we
voor de nodige kledij, en de vuile was brengen we proper terug
naar het ziekenhuis…

Ivan, de oiler van de ‘Lidia’ is intussen overgebracht naar het
UZ voor een hersenoperatie.  We mogen echter, gezien zijn
toestand, niet onmiddellijk op bezoek.
Ivan praat Frans.  Ik zie dus geen graten om op bezoek te
gaan op het moment dat we groen licht krijgen van de verpleeg-
kundigen.
Ik bots op een ‘klein’ probleem als ik aan zijn ziekenbed sta.
Ivan spreekt noch Frans, noch Engels.  En ik spreek geen
Spaans.  Ook ‘bodylanguage’ is niet afdoend ?

Bestaan ‘Engelen’ ?

In elk geval ervaarde ik Ciria’s komst naar het bed van Ivan als
een geschenk uit de hemel.  Ze blijkt Cubaanse te zijn en werkt
in de apotheek van het UZ.  Ze is, gelukkig, van meetaf aan
betrokken geweest bij Ivan !  Ze komt 2 tot 3 keer per dag naar
Ivan.

Het kleine verhaal was reeds gestart…

Ciria is bereid te tolken als we op bezoek komen.

Eens op zijn kamer en wachtend op de komst van Ciria  vind ik
een briefje met de naam en telefoonnummer van een zekere
Beatriz (Betty voor de vrienden !)

Ook zij schijnt Cubaanse te zijn en woont in Gent.  Ik bel haar
op. Alweer iemand die zich verbonden weet met deze
landgenoot.  Betty beschouwt Ivan als haar vader en ze weet
hem te ‘pamperen’ met Cubaans eten én op tijd en stond een
massage, nagels verzorgen…  Ook zij is bereid te tolken.
Via de zoektocht op het internet vinden we de ‘Vrienden van
Cuba’.  Hun voorzitter Marc werkt in het havenbedrijf en kent
als geen ander het zeemansleven.  Hij verspreidt de oproep
tot tolken… en we krijgen een wonderbaarlijke vermenig-
vuldiging van Spaansprekende mensen.  Ook via andere
kanalen bieden mensen zich aan.

Ivan geniet met volle teugen van alle aandacht én het stimuleert
wellicht zijn genezingsproces.  Hij krijgt de kans zijn dochter te
bellen, zijn moeder… en nog veel meer contacten.

Als scheepsbezoekers komen we in een ‘tolken’ luxe situatie
terecht !

Voor Cubanen blijken veel redenen goed te zijn om te feesten.
En Ivan is ‘Happy, Happy’ en wil iedereen graag samenbrengen
vooraleer hij naar huis gaat.  Dit treffen organiseren we in het
zeemanshuis.

De foto’s op het facebook van Stella Maris getuigen hier nog
van.

Daar waar het begon als een klein verhaal groeide ‘Ivan’ uit tot
een groot verhaal van solidariteit en oprechte en warme
medemenselijkheid.

Een contrasterend verhaal met veel internationale en nationale
realiteiten die we zo goed als dagelijks op ons bord gepresen-
teerd krijgen.  Verhalen veraf én dichtbij.
‘Iedereen beroemd’…

Met een heel oprechte dank voor deze deugddoende, solidaire
Cubaanse ervaring,

Ann

Via www.stellamarisgent.be kan je het facebook inkijken van
het zeemanshuis.
We ontvangen heel graag anderstalige o.a. Spaanssprekende
boeken/magazines (ook Russiche, Poolse, Engelse, Tagalo,
geen Franse).
Ook wol (via google ‘Mutsenclub man bijt Hond’) is welkom.
En propere knuffels voor kinderen nemen onze mannen graag
mee in de valies voor hun (klein)kinderen.
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Van biologieles naar integrale seksuele voor-
lichting

Mariela Castro Espín, directrice van FOS-partner CENESEX,
schetst een beeld van deze evolutie : “Reeds in de jaren ’60
sneed de Cubaanse Vrouwenfederatie (FMC) de thema’s
reproductieve gezondheid en seksuele opvoeding in het tijd-
schrift Mujeres aan.  FMC lobbyde voor een abortuswet die al
in 1965 werd uitgevaardigd.  In 1972 werd het eerste nationale
programma voor seksuele voorlichting uitgewerkt en in de
praktijk gebracht.  Het thema Gelijke Rechten voor de Vrouw
stond op de agenda´s van het 2de congres van FMC (1974)
en het 1ste congres van de Cubaanse Communistische Partij
(1975).  De debatten resulteerden in de Familiewet van 1975,
in die periode als een van de meest vooruitstrevende be-
schouwd.  Deze wet stelde o.a. de integratie van de seksuele
opvoeding in de sociale staatspolitiek voorop.  In de jaren ‘80
beperkte de seksuele voorlichting zich tot het informeren,
tijdens de biologieles van het laatste jaar van het lager middel-
baar onderwijs, over de werking van de geslachtsorganen,
de preventie van soa’s en tienerzwangerschap.  De inter-
persoonlijke relaties, de seksuele diversiteit en de sociale
rollenpatronen kwamen niet aan bod. Met de oprichting van
CENESEX (1989) kwam daar verandering in.  Na heel wat
inspanningen werd in 1996 het programma “Voor een verant-
woordelijke en gelukkige seksuele opvoeding” in de scholen
ingevoerd.  In de loop van de jaren werden aangepaste
technieken ontwikkeld om kinderen, pubers en adolescenten
op een creatieve manier voor te bereiden op hun seksuele,
reproductieve en familieleven, met oog voor seksuele diversi-
teit in de samenleving”.

De seksuele opvoeding van de Cubaanse bevolking wordt
dus gegarandeerd door een uitstekend wettelijk en operatief
kader. Bovendien haalt Cuba een hoge standaard van
seksuele gezondheid, inclusief kosteloze toegang tot voor-
zieningen (anticonceptie, veilige abortus, begeleiding van
zwangere vrouwen, enz.) en een gunstige sociale wetgeving
betreffende zwanger- en moederschap.

Geen rozengeur en maneschijn

Desondanks blijft Cuba, net zoals heel Latijns-Amerika,
kampen met een hoog aantal tienerzwangerschappen : 54
geboorten per 1.000 vrouwen jonger dan 20 jaar.  In Europa
bedraagt het gemiddelde 18.  Hoewel het cijfer voor Cuba tot
de laagste van de regio Latijns-Amerika (gemiddeld 82) en
de Caraïben (gemiddeld 69) behoort, blijft de situatie de
overheid terecht verontrusten.  Het betekent immers dat onge-
veer een kwart van de Cubaanse vrouwen vóór hun twintigste
reeds moeder is.  Deze jonge moeders stellen zich bloot aan

een brede waaier van mogelijke problemen; meestal worden
studies onderbroken en niet hervat, inschuiven in de arbeids-
markt wordt moeilijker en er bestaat een verhoogde kans om
alleenstaande moeder te worden - jonge vaders nemen
immers vaak hun verantwoordelijkheid niet op.

Waarom komen er nog zoveel tienerzwangerschappen voor,
ondanks een goed voorlichtingssysteem en voldoende kennis
over seksualiteit ? Adolescenten worden op steeds jongere
leeftijd seksueel actief en gedragen zich zorgeloos tijdens hun
eerste seksuele relaties.  In Cuba speelt bovendien, door het
hoge aantal nieuw samengestelde gezinnen, de verzwakking
van de begeleiding binnen het gezin een evidente rol.
Daarbovenop is ook de media steeds meer geërotiseerd.

Abortus als oplossing

Het hoge aantal tienerzwangerschappen leidt onvermijdelijk
tot een opmerkelijk hoog aantal zwangerschapsonderbre-
kingen bij tieners.  In 2012 lag het aantal abortussen iets hoger
dan het aantal geboortes in deze leeftijdsgroep.  Dit houdt
dus in dat ongeveer de helft van de Cubaanse vrouwen vóór
hun twintigste al zwanger is geweest !  Bovendien verliep in
2012 55% van de zwangerschapsonderbrekingen via een
chirurgische ingreep.  Dit heeft uiteraard negatieve gevolgen.
Cuba heeft een hoge graad van onvruchtbaarheid (20%) bij
vrouwen ouder dan 30 wegens geobstrueerde eileiders,
meestal veroorzaakt door abortus.

Veel vrouwen beschouwen abortus als een anticonceptie-
middel dat bij ongewenste zwangerschap een laatste maar
zekere oplossing is.  Deze visie bevordert een onverant-
woordelijk gedrag tijdens seksuele relaties.

Collectieve verantwoordelijkheid

Het ombuigen van deze negatieve indicatoren is niet een-
voudig.  Een transversale aanpak op verschillende gebieden
is nodig.  Mayra Rodríguez, vicedirectrice van CENESEX :
“Het is een situatie die niet door één enkele instelling kan
opgelost worden.  Daarom is het zo belangrijk dat de seksuele
opvoeding precies op deze leeftijdsgroep gericht wordt en niet
als de verantwoordelijkheid van één enkele instelling be-
schouwd wordt, het is een thema van sociaal belang, dat alle
personen raakt”.  Volgens Mayra moet er meer personeel
opgeleid worden om tot een doelmatige communicatie over
het thema te komen. Ten slotte verduidelijkt ze : “We ver-
trekken vanuit de stelling dat zwangerschap een recht van de
vrouw is, maar vrouwen moeten deze beslissing verant-
woordelijk en op basis van correcte kennis nemen.”

Educación

Geen taGeen taGeen taGeen taGeen taboesboesboesboesboes,,,,, w w w w wel prel prel prel prel proboboboboblemenlemenlemenlemenlemen
Weinig of geen taboes in Cuba.  Voorbehoedsmiddelen zijn makkelijk verkrijgbaar, abortus is volledig
legaal en gratis (want deel van de openbare gezondheidszorg) en zelfs een geslachtsverandering is
toegestaan.  Cuba beschikt over een vooruitstrevend wettelijk kader om de seksuele gezondheid van haar
bevolking te garanderen.
Alles begint bij seksuele voorlichting, die in Cuba onder impuls van het Nationaal Centrum voor Seksuele
Opvoeding CENESEX, van een louter biologisch en reproductief gestoelde aanpak uitgroeide tot een
integrale aanpak met een uitgesproken focus op gender en diversiteit.

Yves Van Gijsel - FOS

Container 40 is onderweg naar Santiago de Cuba

Het was de firma Haelvoet uit Ingelmunster die ons contacteerde met een
aanbod van 24 ziekenhuisbedden en 50 bijhorende nachtkastjes.

Als bijlading kregen we via de Bond Moyson Oost-Vlaanderen 80 nagelnieuwe
kinderstoelen, ideaal om de open ruimtes tussen de bedden op te vullen.

De belading diende wel op een weekdag te gebeuren.  Een probleem om
voldoende vrijwilligers te vinden, maar dat werd ruim gecompenseerd door
de beschikbaarheid van een loskade en twee bereidwillige interims van het
bedrijf zelf. Aangezien bijna alles op wieltjes stond liep het ook zo.

Een 40-voet container laden op een uur, dat was ons nog nooit eerder gelukt.

De bedden en nachtkastjes gaan naar het Ambrosio Grillo hospitaal in
Santiago, ze worden daar in de door onze Brigade gerenoveerde ziekenhuis-
vleugel geplaatst.  Daarmee ronden we dat project succesvol af en kan begin
oktober de officiële ingebruikname plaatsvinden.

Met de firma Haelvoet werd overeen gekomen om te proberen bij hen één
container per jaar te laden.

Volgend jaar is er geen renovatieproject, maar in september gaat een
delegatie van de Vrienden naar Camaguey om te kijken of de plaatselijke
bejaardenhome in 2016 een mogelijk doel kan zijn voor onze vrijwilligers.
De eerste contacten zijn gelegd en de voorbereidende onderhandelingen
gestart.  Van zodra we een beter zicht hebben op de haalbaarheid en de uit
te voeren werken, kunnen we beginnen met het verzamelen van het materiaal.

De keuze voor Camaguey is niet toevallig : onze vrijwilligers houden er van
om telkens een andere provincie aan te doen, en het binnenland wordt niet
zo goed geholpen als Havana of Santiago de Cuba, twee steden met een
haven.

Wat we al zeker naar die provincie gaan sturen is een container met medisch meubilair.  Die wordt geladen op 6 september in
het OCMW rusthuis in Deinze.

Marc Wuytack
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Workshop over Cuba bij kleuters

Begin juni had ik de eer om een workshop over Cuba te organiseren in de derde kleuterklas van Freinetschool De Pluim.  De
kleuters leerden namelijk over landen.  Een bezoek aan mini-Europa had al plaatsgevonden maar de nieuwsgierigheid van de
kinderen was nog niet helemaal bevredigd.  Er zitten namelijk veel kinderen in de klas die uit een land komen dat niet tot mini-
Europa behoort.
Ik greep deze kans met twee handen en maakte een heel kleurrijke powerpoint-voorstelling met foto’s over verschillende
aspecten van het land : de auto’s in alle mogelijke kleuren (zelfs roze zoals die van Barbie), de kleurrijke huizen, de verschillende
transportmiddelen, de muziek, de schoolgaande kinderen in uniform en de fauna en flora. Als kers op de slagroomtaart had ik
een foto getoond van de cacaoplant met de vrucht.  Wat zou dat zijn ?  Een salvo van mogelijke oplossingen schetterde door het
lokaal.  Helaas was het juiste antwoord er niet bij.  Dan maar eens onderzoeken.  De stoerste van de bende wilde wel eens
proeven met zijn oogjes dicht.  De andere kinderen hielden hun adem in. Toen het stukje chocolade de smaakpapillen van ons
durvertje had bereikt straalde hij als de Cubaanse zon : dat is chocolade riep hij met volle mond.  Plotseling was Cuba het
leukste land ter wereld want daar groeit chocolade aan de bomen!

Alexandra Dirckx
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Au départ un peu triste à cause de l’absence de sa cheville ouvrière en les personnes
de Marc et Jacqueline, et de l’empêchement de dernière minute de José Oriol
Marrero Conseiller de l’Ambassade, l’équipe a cependant assuré avec bonheur
l’heureux déroulement de la soirée.

Lors de la désormais “rituelle” évocation, Guido a une fois de plus insisté sur le
caractère exemplaire et mobilisateur de cette attaque qui d’échec sur le plan militaire
en 1953, s’est transformé en victoire de la révolution en 1959.
Les Cubains ne s’y sont pas trompés en faisant de ce 26 juillet leur fête nationale.
Quant à nous, c’est toujours avec la même émotion que nous avons entendu résonner
les noms de Fidel et Raúl Castro, Camilo Cienfuegos et Ernesto “Che” Guevara,
parmi les 82 guerilleros qui débarquèrent du navire Granma le 2 décembre 1956,
prélude à la révolution victorieuse.

Merci à toute l’équipe à qui nous devons la réussite de cette soirée :

A Guido pour le mojito et à Elvira  pour le dessert.
A Rodolfo et à son épouse Rosario pour le repas.
A Madeleine qui a stoïquement tenu l’accueil toute la soirée.
A André et Régi pour leur contribution à la mémoire historique.
A Andres, Berto et Caridad pour la préparation de la salle.
A Eugène, Véro et Pascal, l’équipe du CPCR .

Et particulièrement :
Au groupe Tikal* : Jorge Salazar, Hugo et Patricio Valdebenito... (Chili) … Alma
Gongora et … Martha Carlin ! (Mexique) : pour leur fidélité, leur talent, leur entrain;
ainsi qu’à leurs 6 “indéfectibles” groupies...
A David, pour son accompagnement bénévole et toujours très attendu à la percussion.

Merci également pour leur présence souriante :
A Vitor, Angel, Patricio, Guy, Nagi et leurs épouses.
A Jorge et Ruth.
A tous ceux qui nous ont rejoints pour partager l’ambiance de fin de soirée.

Liliane Stadler

*Tikal : http://www.tikal-music.de
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De knoop werd recent doorgehakt
gezien ook het succesrijke voorbeeld op
facebook van de “Vrienden van Cuba
Regio Gent”.  Monique Dits en Regi
Rotty namen de taak op zich om de
facebookpagina te beheren.

Het doel is uitwisseling van ideeën, foto’s
en video’s met onze leden en onze
sympathisanten en vrijwilligers en ook
heel algemeen Cuba beter te laten
kennen aan de Belgische bevolking en
ook aan mensen buiten België.
We zullen hiervoor ook links delen naar
bv onze nationale website
www.cubamigos.be of naar artikels op
het Web.  Ook aankondigingen van
komende projecten of activiteiten horen
hier thuis.

Bovendien kunnen we het via facebook
mogelijk maken dat mensen aankondi-
gingen van ons delen met hun vrienden
en vergroten we onze aanwezigheid op het web en onze
naambekendheid en krijgen we nog meer leden.

We hebben ook enkele beperkingen aanvaard zoals bv dat
we de naam of de foto van onze leden niet zullen plaatsen op
facebook indien ze ons laten weten dat ze dat niet wensen.
En het is ook niet de bedoeling om reclame te maken voor
commerciële bedrijven.

Maar oordeel zelf en ga eens een kijkje nemen op onze
facebookpagina

“Amigos de Cuba Bélgica” en “like” !

Was het nodig om een facebookaccount te
maken voor de Vrienden van Cuba natio-
naal?  En waarom ?  En wie zou het dan op
zich nemen ?  En wat zouden we er dan op
plaatsen ? Allemaal prangende vragen die
op de beheerraad besproken werden.

Fallait-il ou non créer une page Facebook
pour notre association ?  Et pour quoi faire ?
Et puis, qui allait l’administrer ?  Et que
faudrait-t-il y placer ?

Nous avions longtemps hésité mais
l’exemple de la régionale de Gand, qui
a su se servir avec bonheur et succès
de sa page, a été déterminant.

Notre objectif est de stimuler les échan-
ges avec nos membres, nos adhérents
et  bénévoles et, plus généralement, de
créer un lien avec Cuba et avec le
monde…  Nous voulons créer une rela-
tion avec nos visiteurs, avec les gens
qui aiment notre page.

Nous avons choisi de nommer deux
administrateurs, un francophone et un
néerlandophone (qui de plus maîtrise
l’espagnol).  Ils se partageront les rôles
et répondront volontiers à vos questions.
Nous pourrons y placer les photos et
vidéos de nos activités, des liens vers
des articles, annoncer nos événements
futurs, nos projets.

Mais Facebook ne va pas constituer la base unique de notre
stratégie web : il sera considéré comme un outil arrivant en
complément de notre site web www.cubamigos.be.  D’ailleurs,
sur ce dernier, nous intégrerons prochainement un lien vers
notre page.

Facebook nous permettra d’établir un contact privilégié avec
notre public et d’animer notre réseau via le web.  Nous
pourrons annoncer nos événements tout en permettant aux
gens de les partager facilement.  Le nom de notre association
sera aussi susceptible de voyager et de nous amener de
nouveaux membres.

Certes, nous nous sommes imposé des limites : notre page
ne publiera pas les noms ou les photos des membres qui ne
le souhaitent pas et qui nous ont informés de leur volonté.
Elle ne se fera pas non plus le relais de certaines personnes
qui voudraient en faire un tremplin publicitaire pour tout et
n’importe quoi.

Mais afin de juger par vous-même, allez donc y faire un tour
et “aimez” la page des “Amigos de Cuba Bélgica” !

Regi Rotty - Monique Dits



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 overge-
nomen worden mits bronvermelding.  Graag een present-
exemplaar.
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.
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De Vrienden van Cuba vzw - Les Amis de Cuba asbl
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
Leuven : Monique Dits - 016/20 04 71
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

Zondag 07/09, Vismarkt, Aalst
Van 11 tot 19 uur
Met verschillende optredens en mojitostand van VVC
Aalst

NOCHE CUBANA

18 oktober, Buurtloods, Patrijsstraat 10 te Gent
Ten voordele van : Ziekenhuisbedden voor Cuba
19.00 : Cubaanse maaltijd
15 euro p/p met 1 consumptie te storten op rek.nr. : BE86
9796 4684 9050
21.00 : D.J. Manteca en Salsa demonstratie met Marnix
en Carla
Inkom gratis

GentAalst

Antwerpen

Wereldfeest Casa Del Mundo

Vorige jaren deelgenomen aan de Comida Cubana in
Antwerpen ?  Of net gemist ?  Geen nood, ook in 2014
organiseren we een spetterende avond voor Cuba
liefhebbers waar u van de Cubaanse culinaire geneugten
kan genieten.  Noteer alvast in jullie agenda : 11 oktober
2014  om 18 u.  Want dan verwachten we u op ons
gekend adres : Het Rood Dak in de Kloosterstraat 50 te
2180 Ekeren.  Zeker vrij houden want het belooft een
gezellige avond te worden.
U leest er binnenkort meer over op onze website!

Anuncios

Comida Cubana

Schilderijen uit de gevangenis door Antonio
Guerrero, één van de Cubaanse Vijf
14 november – 11 december 2014
Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, 2000 Antwerpen
Open ’s avonds en in het weekend, gesloten op dinsdag
Wil je een bezoek aan de tentoonstelling brengen met je
vereniging, je klas, je vakbondsgroep : neem contact op
met de Vrienden van Cuba regio Antwerpen,
antwerpen@cubamigos.be, tel 03 664 72 33

Tentoonstelling

“Ik zal sterven zoals ik geleefd heb”




