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Leder

Aldri har USA vært så åpent provoserende og
aggressiv som under Trumps lederskap. Det er
den største trusselen  mot fred og harmoni i
verden, og spesielt Latin-Amerika. Det konstrue-
res fiender og løgnpropaganda mot de landene
som ikke bøyer seg for USA-imperialismen. 
De vil ha lydriker som overlater naturressurser
og verdier til eliten av milliardærer på børsene.
Der finner vi også Donald Trump, USAs presi-
dent som ble valgt, etter eget sigende, «fordi
han var spesielt dyktig på dette området». 
USA har ikke endret sin imperialisme og i liten
grad endret metodene for å nå sine mål. USAs
regjering bryter alle internasjonale forpliktelser
etter eget behov. Deres sanksjoner, som er klare
brudd på menneskerettighetene og folkeretten
vedtatt av FN, er kriminell intervenering i andre
lands suverenitet.

Se artikler i dette bladet om undergraving 
og ulovlige regimeskifter, kupp, kampen mot
cubanske helsearbeidere og om sjeldne ressurser
som verdens kapitalister trenger! 

Hugo Chavez og Fidel Castros store prosjekt,
som startet med ALBA og utviklet seg til om-
fattende samarbeid og en rekke venstreregimer
som blomstret opp i hele Latin-Amerika til 

fordel for de fattigste og de opprinnelige 
urbefolkningene. Dette systemet rives nå i filler
av USA i samarbeid med OAS, som de styrer til
minste detalj. Et bevis på det er at det har vært
Cuba som har bemannet, og skolert, store deler
av helsevesenet i de progressive statene i gjen-
sidige avtaler. Å legge ned dette over natta er
selvfølgelig til stor skade for befolkningen.
Likevel er det nettopp det de gjør, gjerne med
en beskyldning om at cubanerne har andre hen-
sikter. Alt etter ordre fra norgesvennen Donald
Trump. I vårt solidaritetsprosjekt med Cuba, er
det vondt å legge merke til at våre myndigheter
pleier forbindelsene med de nye ytre høyre 
statene, som f.eks. Lima gruppa og Brasil uten
å ta opp hverken menneskerettigheter, for-
drivelse eller overgrep mot barn.

Terje Enger, redaktør

Foto: Shutterstock

Cubas regjering kritiserer sterkt USAs utenriksdepartement for å bruke
millioner av dollar på å “diskreditere og sabotere” øyas internasjonale
medisinske samarbeidsprogrammer.

USAs organ for internasjonal utvikling (USAID), tilbyr opp til 
$3 millioner dollar til organisasjoner som kan samle informasjoner 
som diskrediterer disse programmene.  (red.)

Cuba fordømmer USAs sabotasje 
mot internasjonale medisinske frivillige 

Cuba bekjemper akutt drivstoffmangel på grunn av USAs  sanksjoner 
Cubas President Miguel Díaz-Canel har annonsert at landet vil bli nødt
til å implementere nød anordninger for å bære over med drivstoff krisen,
nå som Trump administrasjonens anstrengelser for å blokkere olje-
transporter rammer landet.  

I en tale under en rundebords debatt, som ble kringkastet på nasjonal
TV sa han at øya må greie seg med lite til nye transporter ankommer
senere. To oljelaster var lovet og ytterligere transporter var allerede
garantert. (red.)

Cuba bekjemper akutt drivstoffmangel 
på grunn av USAs  sanksjoner 
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Pave Francis vil tre inn i historien for sin kamp mot vatikansyste-
met, hans ubestridte personlige karisma og revolusjonære stil,
reflekterer hans egen forsvarende stil, basert på hans avvisning av
formaliteter  og hans folkelige egenskaper. Hans pavegjerning står
også for å få slutt på  den eurosentrerte troen på den Romersk-
Katolske Kirken og oppstandelsen av den sentrifugale kirken. 

Bergoglio adopterte pavenavnet til hans beundrede Francis av Assisi (il
poverello d’Assisi) og ikke senere valgte paver, han uttalte: “Hvordan
ville jeg like en kirke som er  fattig og for de fattige!”, en frase som
hentyder til den åndelige fattigdommen til de første kristne og idealene
om sosial rettferdighet hos Monsignor Romero, som for tre hundreår
siden sa: “Oppgaven til kirken er å identifisere seg med de fattige”; Det
er også en melding om håp for de som fortsatt drømmer om å gjøre
denne utopien til en realitet i Latin-Amerika”.

Så i Latin-Amerika, i de par siste tiårene har vi vært vitne til  fenome-
net med fiendtlighet fra de evangeliske kirkene (sekter og såkalte kulter
i henhold til Vatikanets hierarki) som reiste seg på åttitallet etter inspi-
rasjon og sponsing av CIA med det målet, å ramme katolisismen som
den dominante religion.

I deres versjon som Latin-Amerikaniserte evangeliske kirker, har de greid
å finne en ny åndelig sammensetning i de såkalte «bakgårdene» til USA,
mens de også har vevd et nettverk av kontakter som hemmelige agenter
for CIA som skal bidra til å kaste ut progressive presidenter og støtte
kandidater som er lojale til USA (inntil videre spesielt Bolivia og Brasil).
Forskjellene ligger ikke så mye i dogmene, som i de pastorale og i orga-
nisasjonsstrukturen, siden de evangeliske bevegelsene har en horisontal
heller enn en hierarkisk struktur, som den katolske kirken, som har
bidratt til å forlenge sin innflytelse, siden folk identifiserer den katolske
kirke som en institusjon sentrert i de dominante elitene og innlemmet 
i disse landenes  politiske styringssystemer (med unntak av ALBA-

landene). Som et resultat av dette, og til tross for det sosiale arbeidet
om utføres av katolske prester på mange felt, har det skjedd en massiv
overgang av tidligere katolikker til de evangeliske kirkene, hvor
Pinsebevegelsen utmerker seg med å omfatte 75% av alle evangeliske
troende i Latin-Amerika og Karibia. Så, ifølge National Centre for
Scientific Research of France (CNRS), representerer de evangeliske 25%
av de kristne i verden med mer enn 560 millioner tilbedere (107 millio-
ner av dem i Latin-Amerika og Karibia), med Guatemala som paradigmet
på den nye latinamerikanske åndelige geografien med 50% av befolk-
ningen som evangelister. 

Som en konsekvens, har Pave Francis lagt spesiell vekt på oppgaven å
overvåke denne åndelige geografien for å kunne forsinke den uopphørli-
ge blodtappingen av troende fra den Latinamerikanske Katolske Kirke,
som han trenger for å støtte bevegelsens gjenfødelse og som allerede
har dukket opp i  Latin American Church hvis han forsøker å forhindre
fossilisering av den katolske kirka i Latin-Amerika og fortsette utviklin-
gen av postulatene til det andre Vatikanske Råd.

En av nøklene til denne reformen er at de nasjonale kirkenes, lekmenn
og kvinner kan få økende lederskap og utføre fellesoppgaver, hvor det 
er tydelig at den engang så absolutte makten til biskoper og kardinaler
blir redusert og delegert til lavere strukturer i basen. Dette kan
sammenlignes med en torpedo som er innsiktet på vannlinja for USAs
strategi for Latin-Amerika som forsøker å bringe land i «sin bakgård» 
tilbake under formynderskap av USA, i henhold til Monroe Doktrinen
(Amerika for Amerikanere). Og vi kan heller ikke se bort fra arbeidet
med et «inngifte» spill som sikter mot å reinstallere den Romanske 
Kirke under et pavelig embete servert av den virkelige makten, i 
skyggen av et CIA-Vatikansk etablissement.

Bearbeidet av Terje Enger  
Kilde: Germán Gorraiz López analytiker

Er paven og CIA på kollisjonskurs 
i Latin-Amerika?

Papa Francisco
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Det cubanske kommunistpartiets førstesekretær Raul Castro Ruz
holdt en tale på Santa Ifigenia gravplass i Santiago de Cuba.

Av Marc Frank

HAVANNA - Cubas kommunistpartis leder Raul Castro, President Miguel
Diaz-Canel og Venezuelas President Nicholas Maduro signaliserte at å
straffe USAs sanksjoner bare kan styrke deres beslutning om å stå 
sammen og å støtte deres arbeide med sosialt skifte i regionen.

De tre lederne uttalte seg ved avslutningen av en solidaritetskonferanse
i Havanna, et møte som trakk mer enn 1,300 sosialaktivister, hovedsak-
lig fra Latin-Amerika.

Det tre dager lange møtet var samlet for å diskutere veier til å nedkjem-
pe det organisatorene hevdet var en USA imperialist-ledet offensiv mot
progressive og sosialistiske regjeringer og bevegelser. Ved å flagge ned-
kjemping av ny-liberalismen og styrke demokratiet, i det sosialt urolige
konservativt-ledede Chile og mens konfliktene raste i Bolivia over det
siste valget som ga den sosialistiske lederen Evo Morales en fjerde valg-
termin. (med senere komplikasjoner)

Protester fortsatte også i Brasil over fengslingen av tidligere venstrepre-
sident Luiz Inacio Lula Da Silva, (nå frigitt) og venstresida i Argentina
vant tilbake makta, og USA rammer Venezuela og Cuba med ytterligere
sanksjoner. 

Maduro og Diaz-Canel avsluttet møtet med å adressere en kringkasting
live på statlig TV hvor de latterliggjorde USAs beskyldninger om at de
var bakpå i forhold til andre land eller var ansvarlige (nikkedukker) 
overfor venstreregimer. 

Maduros deltagelse signaliserte at Cuba ville fortsette å være en 
strategisk alliert for Venezuela til tross for anstrengelsene fra USA og
andre vestlige og latin-amerikanske land foretar seg for å overbevise
Havanna om ikke å være det. Maduro beskrev beskyldninger fra OAS om
at Cuba sto bak urolighetene i Chile som “stupid”. Det er det gamle
Pinochet diktaturet og det Internasjonale Pengefondet (IMF) som gjør
det. Folket har rett til å søke alternativer, sa han i en lang og 
lammende tale. 

Diaz-Canel sa i en tilsvarende referanse til uroen i Chile og det 
argentinske valget:  “De beskylder oss for å understøtte den
Bolivarianske Revolusjon ... mens de holder seg for øyne, ører, og 
munn, så de ikke ser, hører eller forstår hva menneskene skriker ut 
i gatene: “Nyliberalismen er en sosialpolitisk tabbe og en økonomisk
katastrofe.”

“Trump og hans råd av gamle hauker angriper Cubas revolusjon, den
bolivarianske revolusjon, Sandinistene, de Brasilianske, Bolivianske,
Argentinske venstrepolitiske ledere og sosiale folkelige og progressive
bevegelser over hele regionen,” sa han.

Cubas president anklaget USA for å legge stein til byrden for hans land
ved å sanksjonere tredjeland som gjør forretninger med landet, og
anmodet de tilstedeværende til å fordoble sine anstrengelser til å 
forsvare seg. 

(Oversatt av Terje Enger)

Cuba pisker Trump, bruker kamprop 
til å bekjempe imperialisme  



Fra CUBADEBATE
8. desember 2019

For bare noen få dager siden kulminerte den
andre prosessen hvor de valgte representantene
avlegger regnskap til velgerne sine. I 68 652
møter over hele landet var cubanere en del av
demokratiet slik det var går fram av grunn-loven
for republikken Cuba.

Da nesten alt var klart for den andre delen av
denne prosessen fra ene enden av nasjonen til den
andre, dukket presidenten for republikken Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, opp på nasjonalt
fjernsyn sammen med flere ministre på for å forklare den nye omdreininga
på USAs blokade. Denne gangen var USA fast bestemt på å kutte tilførse-
len av drivstoff til øya. Presidenten la også fram også fram beslutningen
om å fortsette å kjempe: “Det er nødvendig å jobbe annerledes, fordi
tidene er annerledes. Det som ikke forandrer seg er prinsippene, kreativite-
ten, solidariteten; viljen til å motstå gjennom å skape endres ikke; kuba-
nernes kampvilje endres ikke. 

Vi vil alle være bedre kadrer, bedre borgere, bedre revolusjonære, tjene
nasjonen bedre. Vi finner flere løsninger i det ekstraordinære reservoaret
av talent og kreativitet hos vårt folk.”

Åtteogførti timer senere ledet statssjefen en reise til alle provinsene og
den spesielle kommunen Isla de la Juventud for å bli direkte kjent med 
tiltakene som begynte å bli iverksatt som svar på lav tilgang på energi. 
I hvert av disse møtene ble det ettertrykkelig understreket at "det ideelle
rommet" for å snakke med folket om den situasjonen vi står overfor, og
dele de beslutningene vi har tatt, er prosessen hvor de valgte representan-
tene avlegger regnskap til velgerne sine. Den som skulle begynne to uker
senere: fra 1. oktober til 30. november.

Det var også den beste tiden å lansere en annen viktig oppfordring: 
Tenk Cuba, tenk som land, tenk hvor nasjonen ble født, tenk hvor 
demokratiet blir robust, fra sin sterkeste rot: folket.

Med denne motivasjonen og det enorme ansvaret
ble det holdt 68 652 møter i hele Cuba som ga liv
til en av de mest massive samlingene som nasjonen
opplever, møtene der delegatene i følge republik-
kens grunnlov må stå til regnskap for velgerne.

Dette er øyeblikket hvor i tillegg de mest presse-
rende problemene i samfunnet blir reist, de som har
sin løsning i bydelene og også de som organer på
høyere nivå har ansvaret for.

Det kunne, som tidligere, ha vært de ødeleggende
effektene av en syklon og nødvendigheten av å få
landet raskt på fote igjen, eller en internasjonal

trussel eller annen hendelse med sterk innvirkning på nasjonens dagligliv,
men denne gangen var energisituasjonen de siste fire månedene av året en
ledetråd for alle møter i denne prosessen.

Vi måtte informere folk, involvere dem i problemet og fremfor alt finne de
beste løsningene i debatten: Hvordan kan vi bidra? Hvor mye mer kan vi
spare? Hva kan gjøres fra vårt nabolag for å påvirke nasjonens skjebne?
Disse spørsmålene fant svar i møtene i bydelene.

I følge Roberto Felipe Armas López, leder for informasjons- og analyse-
kontoret til Nasjonalforsamlingen, ble alle de planlagte møtene gjennom-
ført. Selv om de statistiske dataene om prosessen fremdeles blir analysert,
er det allerede kjent at 3 782 måtte utsettes; mer enn 60 % av dem på
grunn av ugunstige værforhold og resten på grunn av organisatoriske eller
personlige problemer hos delegatene.

Inntil tidspunktet for undersøkelsen, kom det rundt 195 000 forslag fra
velgerne. Mer enn 104 000 vil bli løst i samarbeid med befolkningen i
nabolaget, de andre er administrasjonens ansvar.

De grunnleggende problemene - gjentatt i mer enn ti provinser – gjelder, 
i denne rekkefølgen, reparasjon av veier, motorveier, gater og fortau;
instabilitet i innsamling av avfall, underskudd på avfallscontainere og
deponering av søppel; forbedring av offentlig belysning; lekkasjer i 
drikkevannsledningene i gatene; mangel på telefonlinjer; og forbedring 
i vannforsyningen.

For Ana María Mari Machado, visepresident i nasjonalforsamlingen og
regjeringen, var det “en gunstig prosess, fordi det var en prosess med fol-
kelig deltakelse, der det ikke bare ble avlagt regnskap, men det ble lyttet
til, det ble diskutert. Det var definitivt en prosess med deltakelse fra
nabolaget ” "Dens raison d'être (grunn til å eksistere) er at velgeren kjen-
ner til delegaten som representerer dem i kommunestyret, i arbeidskomite-
ene, i byrådet, og vet hva nun/han står for. 

I alt dette, mente hun, er det viktig å kjenne delegatens rolle: ”Og det er
ikke slik at han ikke skal få hjelp; delegaten må støttes, ledsages. Utallige
problemer ville bli løst hvis administrasjonene ikke lar 
problemene bli gamle og hver dag venter på å bli løst, slik det har skjedd
- det finnes mørke sider. Dette er å tenke som land i hverdagen, sa han.”

Stå til regnskap for velgerne: 
Cuba sett fra røttene
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Av Leticia Martínez

Artikkelforfatteren Leticia Martínez sammen med 
Cubas president, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Yrende folkeliv i Isla de la Juventud - ungdommens øy



CUBA NYTT  1-2020 7

Under dialogen rettet Mari Machado lyset lenger framover og kommenterte
forbedringen av folkestyret, på hva denne pågående prosessen har betydd
for å styrke delegatens rolle, snu de negative oppfatningene om arbeidet
deres, utvide deltakelsesmekanismene, oppnå større effektivitet i kadrenes
arbeid og fornye arbeidsmåtene, forkaste overflødige møter og garantere
kollektiv ledelse og individuelt ansvar.

Etter avslutningen på den nåværende ansvarlighetsprosessen, understreket
visepresidenten viktigheten av at velgerne kjenner til muligheten for 
kontakt mellom delegatene og velgerne. Dette er fastsatt i reglene og 
bør gjennomføres en gang i uken, men muligheten brukes ikke.

”Bruken av den muligheten vil åpne opp en gruppe problemer som plager
befolkningen eller forslag vi kommer med som velgere; noe som kan for-
bedre livskvaliteten der vi bor, fordi alt ikke er avhengig av økonomiske
ressurser ".

Det forhindrer oppsamling og forverring av problemene. I tillegg forhindrer
det ikke, la nestlederen til, at delegaten ivaretar velgerne sine hver dag i
butikken, i bakeriet eller hvor det måtte være, utover et ansvarsmøte eller
en ukentlig “åpen dag”.

I forsøket på å finne nøklene til en prosess som skjer to ganger i året, og
som er en av essensene i demokratiet til folkemaktsystemet på Cuba, har
vi også dialog med Miriam Brito Sarroca, president for den Stående komi-
teen for samarbeid med lokale organer.  “Gjennom disse møtene regjerer
folket”.

Ansvarliggjøring, klargjorde han, har eksistert siden opprettelsen av
Folkemakten, eksperimentelt, i Matanzas, i 1974, og deretter gjennomført
i hele landet to år senere. "Siden den gang er delegaten ansvarlig som en
del av et politisk system," sa han. Etter hans mening er ”delegaten ikke
den som må gi et endelig svar; han er den som må behandle, diskutere,
overbevise, koordinere slik at ting bearbeides ”. 

Her er det ikke få forvirringer i befolkningen vår, anslo representanten.
Delegaten må støttes, gjennom administrative beslutninger som svarer på
problemene til velgerne. På dette punktet, la han til, er folkelig deltakelse
grunnleggende. "Hvis det ikke er noen aktiv deltakelse, kan vi ikke få sys-
temet til å svare til navnet sitt: Folkemakt." Denne deltakelsen består ikke
bare i å være til stede, den er å evaluere og kontrollere delegatens oppga-
ver, gi løsninger, komme med forslag.

For Brito Sarroca, som har viet 25 år av sitt liv til arbeidet med folkemak-
ten og forsvarer den med lidenskap, må kadrene i systemet være lært opp,
vite hva som er fastsatt, for å kunne gi svar til folket. De må først og
fremst være et politisk forbilde, som kan forklare, argumentere, overbevise,
ta opp folks problemer.

Ana María Mari Machado, visepresident i nasjonalforsamlingen Miriam Brito Sarroca, president for den Stående komiteen for samarbeid 
med lokale organer.

Fortsettes neste side
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Da han tok for seg forberedelsene til å ansvarlig-
gjørelsesmøtene, som begynner i kommunestyret,
fortsetter i byrådet og slutter i valgdistriktet, mente
han at delegaten ikke kan gå til møtet med sine vel-
gere og bli overrasket over problemene, for å unngå
dette "må du gå rundt, lytte, få vite hva folk tenker,
ellers får du bare omtrentligheter og du kan ikke
bidra med noe".

Hvem kan ikke utebli fra regnskapsmøtet?
"Mange velgere vil at en kommune- eller provinska-
der skal være tilstede, en som kanskje kan eller ikke
kan delta. Men de første som må være tilstede er
ekspeditøren, familielegen, sykepleieren, han fra
kjøttbutikken, lederne for skolene eller barnehagene,
hvis de hører til i det valgdistriktet. Tanken er at de
får høre hva folket synes om tjenesten de tilbyr. ”
Brito Sarroca snakket også om å tilby interessant
informasjon og ikke holde kjedelige møter som tret-
ter ut velgerne; å benytte disse møtene til å stimu-
lere de personene som står mest fram  i samfunnet;
og oppmuntre til enhet i valgkretsen mellom 
administrasjonene, delegatene og velgerne. “vi kan
ikke tro at delegaten, alene, kan. Delegaten kan 
og vokser når folket deltar.”

Og i den deltakelsen fødes definitivt det landet 
vi er glad i.
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Utenriksdepartementet fordømmer USAs 
regjerings nylige aggresjon mot Cuba
gjennom et USAID-program rettet mot 
å finansiere tiltak og søke informasjon
for å diskreditere og sabotere Cubas
internasjonale helsesamarbeid i flere
titalls land, som kommer millioner av 
mennesker til gode. Denne planen føyer seg inn i det skammelige 
presset som utøves mot flere regjeringer for å hindre cubansk samarbeid,
og tidligere forsøk med samme hensikt som det spesielle "parole"-
programmet som hadde som mål å rane til seg menneskelige ressurser
utdannet på Cuba.

Kjernen i denne umoralske baktalelsen er den helt grunnløse påstanden
om at Cuba er involvert i menneskehandel og slaveri, den forsøker å
snakke nedsettende om det fortjenestefulle frivillige arbeidet som er
gjort, over en lang periode i vår historie av hundretusener av cubansk
profesjonelt helsepersonell og teknikere i mange land, spesielt i den
tredje verden.

Dette er et angrep på bilaterale og mellomstatlige samarbeidsprosjekter,
alle legitimt opprettet av den cubanske regjeringen og de, fra flere titalls
land, som holder fast ved FNs retningslinjer for Sør-Sør-samarbeid og 
oppfyller helsestandarder suverent definert av de involverte regjeringene.

Det er et angrep på en solidaritetsinnsats som er anerkjent av det 
internasjonale samfunnet og hyllet spesielt av de høyeste myndighetene
i FN, Verdens helseorganisasjon og den Pan-Amerikanske Helse-
organisasjonen.

Disse løgnene avslører
den lave moralen i
USAs regjering og hos
politikere som deltar i
denne organiserte
aggresjonen mot Cuba.
Kampanjen er finansiert
med millioner av dollar
og medvirkning fra
flere massemedier, og
spesielt, skruppelløse
journalister som ofrer
den forventede upar-
tiskhet og objektivitet
for å tjene USAs 
regjerings politiske
interesser.

I flere tiår og fortsatt i dag, har 
nasjoner med ugunstige økonomiske
forhold, har dette samarbeidet vært
gitt, som en gest av solidaritet, med
kostnader som praktisk talt i sin 
helhet er dekket av Cuba. 

På samme måte, i tråd med FNs oppfatning om samarbeid mellom utvik-
lingsland, tilbys tjenester i flere land på grunnlag av komplementaritet
og delvis kompensasjon for tjenestene som tilbys.

Denne utvekslingen er helt rettferdig og legitim blant utviklingsland,
hvorav mange har naturlige rikdommer, økonomi og industriell utvikling
større enn Cubas, men mangler de menneskelige ressursene som vår stat
vår har vært i stand til å skape - oppofrende, humanistiske fagpersoner
som er villige til å jobbe under de vanskeligste forhold, av egen frie
vilje; med en oppfatning av helsevesenets behovsdekning på høyt nivå,
som mange års erfaring har tillatt oss å konstruere.

Cubanske teknikere og fagpersoner som deltar i disse programmene 
gjør det absolutt fritt og frivillig. Under utførelsen av oppdragene 
fortsetter de å motta sine fulle lønninger på Cuba og mottar i tillegg
stipend i destinasjonslandet, sammen med andre former for kompen-
sasjon.

I de tilfellene Cuba mottar kompensasjon for det leverte samarbeidet,
yter disse samarbeidspartnerne et meget verdifullt, rettferdig og helt
legitimt bidrag til finansiering, bærekraft og utvikling av vårt massive,
gratis helsevesen som er tilgjengelig for hver eneste cubaner, og til
samarbeidsprogrammer som gjennomføres i mange deler av verden.

Tilgang til helsehjelp 
er en menneskerett, 
og USA begår en 
forbrytelse når de 
forsøker å nekte eller
hindre slike tiltak
enten av politiske 
årsaker eller som en
aggresjonshandling.

Havanna 
29. august 2019

USAs regjering bevilger millioner av dollar 
for å hindre cubansk medisinsk samarbeid

Uttalelse fra Cubas Utenriksdepartement
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Den imperialistiske, kriminelle, asymmetrisk politiske og økonomiske 

amerikanske blokaden av Cuba strammer ytterligere til, med 

omfattende nye respektløse sanksjoner, som kontinuerlig og 

vedvarende fortsetter å ramme både land og folk unødig hardt.

Allerede fra jeg ankom Havanna i slutten av september 2019 og frem

til utreise en måned senere, var

tilgangen på import av olje og

relaterte produkter som bensin 

og diesel blitt svært begrenset.

De umiddelbare konsekvensene

ble innskrenkninger og 

restriksjoner på transport og 

tilbringertjenester av folk, 

primærbehov, mat og medisiner.

Alt ble satt på sparebluss, 

nesten som under den spesielle

perioden, som berørte hver-

dagens viktigste faktorer og

funksjoner for de aller fleste,

selvfor tilreisende turister og 

utlendinger.

Unntatt var det meste av all 

inclusive-turismen og den 

statlige taxinæringen. men dessuten hopet det seg stadig opp 

lange tankekøer, rundt omkring og forbi de fleste bensinstasjonene 

i sentrumsgatene.

Samtidig ble det daglig innført bare en bussavgang ut til landets større 

byer og til alle provinsene, noe som også medførte lange køer for å

forhåndsbestille og reservere plasser, der tålmodighet og utholdenhet

ble satt på en uforutsigbar prøve. Man måtte ofte vente i dagevis for 

å få plass på en buss som skulle dit man ville.

Men den største utfordringen bestod i livsviktig transport og regel-

messige tilbringertjenester av primærbehov, mat og medisiner ut til

landsbyer og tettsteder i distriktene.

I mange av de statlige butikkene manglet det vaskepulver, såpe, 

hygieneartikler, brød, mel, matolje, egg, kylling, tomatpure, på 

apotekene fantes det sjelden medisiner og antibiotika.

Derimot var tilgangen på nasjonale alkoholholdige drikkevarer og 

sigaretter stort sett som vanlig i hyllene.

Ikke desto mindre fører den eksterne innstrammingen av blokaden 

også til un bloqueo interno innad i samfunnet, som dramatisk 

rammer som en regelrett utsulting av et folk.

Stedvis møter mennesker hverdagen med apati, avmakt, psykososiale

avvik og resignasjon, med despera-

sjon for å få endene til å møtes 

økonomisk i en krevende tilværelse.

Kolonimaktene har i tur og orden

gjennom innførsel av afrikanske slave-

arbeidere til plantasjene etablert og

tilrettelagt en utplyndring av landets

ressurser.

En maktarrogant og nedlatende 

"sukkeradel" har infisert landets

bærekraftige kultur og tadisjoner, der

USA siden revolusjonen for seksti år

siden nok har vært den verste 

"sugar daddy".

Den amerikanske dramatikeren

Eugene O'Neill skrev et verdensberømt

skuespill i begynnelsen av førtiårene,

"Lang dags ferd mot natt", og noe

senere en oppfølger under  tittelen "Måne for livets stebarn".

Begge skuespillene reflekterer og speiler en intern alkoholisert makt-

kamp med intriger og  familiekonflikter, som utfolder seg i beste 

amerikanske "fiction & reality-show".

Titlene dekker dessuten presist den eksterne amerikanske blokaden av

Cuba de siste seksti årene, helt frem til idag, og for det kubanske folk

har det kontinuerlig og vedvarende vært en lang dags ferd mot natt,

med en behandling som under en måne for livets stebarn, en 

imperialistisk måne for blokadens stebarn.

Men det som fortsatt skjer er intet mindre enn et forretningsmessig

politisk og økonomisk avviklet folkemord på det kubanske folk sin

grunnleggende kollektive selvoppholdelsesdrift, sin kultur og sine sivile

tradisjoner. 

Per Askø

Lang dags ferd mot natt
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Å være tilbake i Havana etter snaue 6 måneder i Norge gir meg 
alltid en hjemlig følelse. Selvfølgelig har jeg fulgt med i nyhetene
fra Cuba på flere språk og noen direkte. Dessverre er det lite som
når Norge uten at det tjener USAs interesser. 

Mange ting er blitt vanskeligere, matvarene er dyrere, der det er lite, 
er prisene doblet og vel så det som akkurat nå til eksempel tomater 
og løk, tilbudene på markedene er snevre og begrenset. Å handle inn 
til familien er krevende, og en bruker hurtig dobbelt så lang tid som 
vanlig.

Transporten

Transporten er rammet fordi USA forsøker å stoppe oljetilførselene fra
Venezuela. Det betyr det blir reduksjon i kollektivtrafikken, bilene får
ikke tanket opp, det blir redusert biltrafikk. Vi skal til Isla de la
Juventud, Ungdomsøya, i nær framtid, men båtene mangler olje. Det 
blir vanskeligere å planlegge reiser og en dog små kollektive bevegelser. 
Nå snakker folk om “Den andre Spesialperioden”. Det er en overdrivelse,
men det merkes. Som kjent for Cuba-kjennere var, “Den første
Spesialperioden” fra 1989 da President Gorbatsjov gav Fidel Castro
beskjed om at Cuba ikke kunne påregne mer støtte fra Sovjetunionen.
Det var en utrulig prestasjon av det cubanske folket å kjempe seg 
alene i verden gjennom Spesialperioden. 

Sykkelen

Sykkelen er kampanjen mot transportvanskene. Sykkelen frister en dog
meg fordi Havana er flat og lite bakkete og behagelig å sykle i når bil-
trafikken dabber av. Nå er det slik at sykkelen, og tre-hjulssykkelen 
drevet fram av svette og 2 skiver brød, og hest og kjerre har alltid vært
til stede i Havana, men mest brukt av turister. Utover landet har de sist-
nevnte transportmidler vært en del av bildet for folk flest. Nå er det 
økt satsing i mange byer på tre-hjulingen, ser jeg på TV-nyhetene.
Resultatet er mindre forurensing, bedre miljø og penger spart. 

Elektrisiteten

Cuba har en begynnede el-produksjon fra solenergi, men den store til-
førselen av elektrisitet kommer fra olje. Det har ikke rammet oss med
strømutkoplinger som kjent fra 90-tallets Spesialperiode. Nå går det en
sparekampanje der TV-vertene minner oss om å slå av lyset når vi går
ut. Her for leden så jeg innslaget fra Primeria, der de yngste barna i
skolen lærte om elektrisitet og watt og nødvendigheten av å spare på
strømmen, å slå av når en går. Jeg er sikker på at barna vil lære opp 
og minne de voksne om å spare på strømmen.

De svakeste

USA-ondskapen rammer alltid de svakeste og sykeste. Mafiosoen Donald
Trump blokkerer livsviktige medisiner til kreftsyke, og USA-diplomater
sabboterer cubanske medisinske brigader i andre land. Det mest alvorlige
eksemplet her er påvirkningen av fascisten Bolsonaro i Brasil som førte
til at 8000 cubanske leger reiste hjem til Cuba, og 30 millioner fattige
brasilianere stod alene uten medisinsk hjelp.

Cuba er sterk på forebyggende medisin og finner alltid nye veier.
Russiske skip seiler nå olje til Cuba. Det er utvidet handels- og 
samarbeidsavtaler både med Russland og med Kina.

Mafiosoen Donald Trump er selv symbolet på USA-dekadensen og 
imperiet synger på sine siste dager.

H. Boye Svendsen i Havana

Situasjonsrapport fra Cuba
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I 1948 erklærte FN 10 desember som dagen for menneskerettighe-
ter. Det Nasjonale Nettverket på  Cuba anerkjenner den suverene
staten Cuba som en  modell for menneskerettigheter og anstendig-
het. Den 10 desember 2019, fordømmer vi handlingene til USAs
regjering ved brudd på internasjonal lov, retten til selvbestem-
melse, og forbrytelser mot menneskerettighetene gjennom 60 år
med blokade av Cuba. Til tross for evige ondskapsfulle og falske
kampanjer fra USA fra og med 1959 triumfen for revolusjonen, står
Cuba som en modell for en nasjon som prioriterer menneske-
rettigheter --. Som demonstrert i november, 2019 da 
FN ved votering fordømte USAs økonomiske, kommer-
sielle og finansielle blokade av Cuba. Cuba deler disse
rettighetene inkludert utdanning, helsevesen, og
bærekraftig utvikling, ikke bare for egne borgere, men
i resten av verden inklusive Afrika og sine naboer 
i Latin-Amerika og Karibia deler de disse rettighetene
inkludert utdanning, helsestell, og bærekraft. Også men-
nesker i USA nyter godt av Cubas menneskeretter. 

Man kan spørre seg: 'Hvilket land forbryter seg
mot menneskerettighetene?

Man må bare bli forbannet nå da vi nettopp har feiret menneske-
rettighetsdagen i FN, og USA har nektet 700,000 mennesker rett 
til næringsmidler som de har krav på. Det har skjedd ved at staten
har stengt deres tilgang til programmet med mat kuponger og
planlegger å stoppe skolelunchen som gir millioner av barn et dag-
lig måltid. Sett det opp mot 2019 og Cubas grunnlov som eksplisitt
garanterer befolkningen retten til mat. 

Og spør deg selv: Hvilket land forbryter seg mot
menneskerettighetene?

I den nylig offentliggjorte indeksen for bærekraftig utvikling 
kommer Cuba på 1. plass mens USA er nr. 5. fra bunnen! Det vil si
nummer 159. Igjen: "bryter USA menneskerettighetene ved å nekte
sine innbyggere rent vann, luft, beskyttelse mot farer knyttet til
klimaskifte etc.? Ifølge den samme indeksen har Cuba også høyere
forventet levealder enn USA.

Folkets rett til helsestell er garantert og utvidet i premissene for
2019 grunnloven og ratifisert av 87% av velgerne. Medisinsk frem-
gang i både preventive og kurerende medisiner som kreft og diabe-
tes behandlinger er tilgjengelig for alle cubanere uten kostnader. 
I motsetning til USA der medisinsk gjeld er den største grunnen til
personlige konkurser og antallet uforsikrede og underforsikrede ikke
nevnes. Så hvem bryter o.s.v. 

Cuba tilbyr medisinsk service over hele verden og utdanner dokto-
rer til og med fra USA uten kostnader for studentene, men mot et
moralsk løfte om at de skal praktisere i medisinsk underbemannede
samfunn. Cuba har tilbudt medisinsk ekspertise til USA, inkludert
frivillige fra den kjente  Henry Reeve Brigaden til å hjelpe de 
skadde ved Hurricanen Katrina, og dele sine diabetes og kreftbehand-
linger; USAs regjering ikke akseptert disse humanitære gestene. 

Er frykten for at noen skal oppdage sosialismens
fortrinn så stor at man berøver egne borgere for
livreddende nødhjelp? 

USA har økt den folkemorderiske blokaden av Cuba gjennom å
implementere Title III i Helms Burton loven, som forsøker å stoppe
tilgangen på petroleum av alle slag, spre løgner om Cubas medisin-
ske og utdannelse internasjonalisme, presset på internasjonale

finansielle og kommersielle transaksjoner, alt med mål om 
å skape ustabilitet og undergrave statsapparatet. Sikkert
er det at disse utenlandske aksjonene gir økonomiske
problemer for menneskene på Cuba, og internasjonale
løfter og lover fra USA leder oss igjen til det samme
spørsmålet.

10. desember 2019, implementerte USA nok en straf-
fende handling, økonomisk for Cuba, men også for egne

borgere, fra nå av kan de ikke fly til andre flyplasser enn
Havanna. Amerikanerne kan altså ikke reise hvor de vil. Den
aggressive, imperialistiske, fiendtligheten ikke bare skader Cuba,
men folkene 
i hele regionen. Hver dag er det massiv respons fra folket i Brasil,
Chile, Bolivia etc. som reagerer på brutal undertrykking i den lange
kampen for humane, økonomiske og politiske rettigheter. Den
åpenbare intensjonen for USA er å kaste ut og frakoble de legitime
regjeringene i regionen og ødelegge kooperative og fredelige 
relasjoner i hele den regionen som garanterte i proklamasjonen 
for Latin-Amerika og Karibia at det var en sone med fred mellom
folkene. 

Cubas uavbrutte solidaritet med og støtte til sine naboer fortsetter
som det ble bekreftet 3.desember 2019 i en deklarasjon fra uten-
riksdepartementet. Vi fordømmer handlingene som USAs regjering 
i strid med internasjonale lover, og rett til selvbestemmelse og
menneskerettigheter utfører mot Cuba og andre. Vi gjentar vår 
solidaritet med Cuba, og vår motstand mot USAs aggresjon og
fiendskap i regionen og vår forpliktelse til å forsvare Cubas suvere-
nitet. Vi er trygge på at Cubas folk og deres overbevisning om 
å forsvare sitt samfunn og deres framganger.   

Cuban Institute of Friendship with the Peoples
(ICAP) ber alle sine venner om å spre sannheten i alle kanaler
etter evner og muligheter. Bruk gjerne hashtaggen
#UnblockCuba

Den økonomiske, kommersielle og finansielle blokaden påført oss
av USAs regjering i 60 år er det mest urettferdige, alvorlige og 
vedvarende system av ensidige sanksjoner som noensinne er påført
noe land i hele verden. Vårt folks humanisme og rettigheter er
hovedsaken i vår sosiale og økonomiske utvikling. Revolusjonen
forsøker daglig å bygge mer rettferdighet, inkluderende og med 
likhet for et anstendig liv. Ikke bare på den internasjonale 
menneskerettighetsdagen, men hver dag.   

Terje Enger

Internasjonal dag 
for Fred, Rettferd og Anstendighet 
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"Bolivias lithium tilhører det bolivianske folket, ikke multina-
sjonale korporasjoner."

Militærkuppet i Bolivia har innsatt en regjering som sannsynligvis
vil  reversere en bestemmelse som den nå avgåtte President Evo
Morales innførte om å kansellere en avtale med et tysk selskap om
å utvikle lithium forekomster i det Latinamerikanske landet for 
batterier til bl. a. elbiler.  "Bolivia's lithium tilhører det bolivianske
folket," skrev Washington Monthly skribenten David Atkins i en
Twitter "Ikke til multinasjonale selskaper." 

Kuppet som resulterte i Morales avgang og utlendighet, var et
resultat av dager med organiserte protester og voldelige demon-
strasjoner fra høyreside elementer mot Morales venstreregjering.
Jeanine Añez, fra senter-høyrepartiet Demokratisk Forbund, er 
innsatt som interim president i den ustabile kuppregjeringen i
påvente av nye valg. 

Investeringsanalytiker Argus anbefalte investorer å holde øye med
utviklingen i situasjonen og meldte samtidig at olje og gassproduk-
sjonen fra utenlandske selskaper i  Bolivia hadde fungert som van-
lig. Morales grep 4 november om kanselering av desember avtalen
2018 med Tysklands ACI Systems Alemania (ACISA) kom etter uker
med protester fra beboerne i Potosí området. Regionen har mellom
50% og 70% av verdens forekomster i Salar de Uyunis saltflater.
Sammen med andre leverandører sørger ACISA for batterier til Tesla;
Teslas aksjekurs steg da også etter kuppet. 

Bloomberg News skrev i 2018, at de hadde rangert landet til å bli
«Utrolig viktig» det neste tiåret: Etterspørsel etter lithium er for-
ventet å mer enn doble seg innen 2025. Dette myke lyse mineralet
utvinnes hovedsakelig i Australia, Chile, og Argentina. Bolivia har
masse, 9 millioner tonn som aldri har blitt utvunnet kommersielt,
den nest største forekomsten i verden, men inntil nå har det ikke
vært noen praktisk måte å utvinne og selge det. 

Morales kansellering av avtalen med ACISA kunne gi to utganger,
enten reforhandle avtalen så den ville gi større utbytte til den
lokale befolkningen og næringslivet samt generere skatter til sta-
ten. Det vil si den modellen som Norge valgte, mot Høyre og bor-
gerskapets vilje, og som har fungert rimelig bra for oss. Den andre
utgangen er regelrett nasjonalisering av Bolivias lithium og utvin-
ningsindustri.

Telesur rapporterte i juni, at «Morales regjering er fast bestemt på
å industrialisere Bolivia og har  investert store summer for å sikre
at lithium prosessen foregår innenlands og at eksport bare skal
skje med en merverdi, som f. eks. i form av batterier.»

Det var litt uklart hva som er neste trinn i utviklingen av industri-
en i Bolivia, etter kuppet, ifølge det verdensomspennende analyse-
selskapet Stratfor: På lengre sikt vil fortsatt politisk usikkerhet
gjøre det vanskeligere for Bolivia etter kuppet, å øke produksjonen
av strategiske  metaller som lithium eller utvikle en tilleggsverdi
på batterimarkedet. Det svakere investeringsklimaet kommer på et
tidspunkt da hele verden satser på lithium-ion batteriproduksjon
for å møte etterspørselen fra produsentene av elektriske kjøretøyer. 

ACISA uttalte til den tyske kringkasteren DW at bedriften «følte
seg trygg på at lithium prosjektet ville bli gjenopptatt når de poli-
tiske urolighetene hadde roet seg», men da var Evo Morales allere-
de avsatt og hadde forlatt landet med løfte om snarlig retur. 

Kuppet har mange likhetspunkter med Venezuela: Først og fremst
rike forekomster av naturressurser som USA har for lite av, en styr-
trik overklasse som står i ledtog med nettopp USA, sosialistiske
regjeringer som folket er tjent med og et oligarki som eier og mis-
bruker så å si alle medier i landet. 

Terje Enger 
Kilder: Alainet og Eoin Higgins, (Skribent)

Kuppet i Bolivia 
kom rett etter at Morales stoppet 

multinasjonalt firmas lithium-avtaler

Bolivias Salar de Uyuni saltflater  har verdens største reserver av lithium. 
Foto: Psyberartist/Flickr/cc



14 CUBA NYTT  1-2020

Opp mot førti i skyggen og ste-
kende sol ... det er hett selv for
Cuba å være i juli. Men det hjel-
per å sykle ... fort ... vinden og
svetten samarbeider. Da er det
verre i bakkene med svak med-
vind. Heten blir en demon som
griper tak i deg. Men på etter-
middagen skyer det til, mørke
skyer, fjerne tordenskrall som
kommer nærmere og nærmere.
Plutselig øser det ned ... som 
å sykle i en varm dusj. Dampen
står opp fra grunnen. Veien
omvandles til en grunn elv. 
Det gjelder å styre unne hullene 
i asfalten. De er ikke lenger så
lette å se. Brillene burde hatt
vindusviskere. Jeg må putte dem
i baklomma. Men jeg tråkker på,
tråkker på ... det er en befriende
vannavkjøling nå.

Dette er en typisk beskrivelse 
fra de dagene vi syklet gjennom
Cuba, mil etter mil, opptil 20 mil
om dagen, et halv-proft opplegg
med 12 veltrente syklister, gode
racersykler og følgebuss til 
support.

For de mest lokalkjente eller 
Googlete, så kan dere følge vår sykkelrute etter disse overnattings
stedene: Habana, Soroa, San Diego de los Baños, Vinales, Cayo
Jutias Vinales, Pinar del Rio, Sandino, María la Gorda, Pinar del
Rio, Habana, Matanzas, Santa Clara, Cayo Santa María, Santa Clara,
Habana.

Du kommenterer kanskje ... dere ser vel mest bare asfalten? Nei da.
Sykkel åpner opp for både natur og folk på en helt annen måte enn
buss eller bil. Og vi hadde på forhånd lagt inn en rød tråd i opp-
legget, oppriktig for cultural understanding. Programmet var nøye
gjennomarbeidet sammen med det statlige Amistur på Cuba. Vi del-
tok på gatekomite fester, besøkte bondegårder og sigarfabrikk,
besøkte klinikker og sykehus, mange slags museer og kunstutstil-
linger. Dessuten gikk vi gatelangs i Havanna, og avsluttet med en
fyrrig jazz nattklubb. Vi hadde også et par såkalte hviledager med
badeliv og all inclusive. Kontraster må jeg virkelig si.

Jeg vil utdype to besøk: et på sykehuset Abel Santa María Cuadrado
og på CDR gatefest i Pinar Del Rio. 

På sykehuset ble vi møtt med en stor delegasjon og velsmakende
mango. De hadde de fleste spesialiteter, ca. 1000 pasientsenger og
et nært samarbeide med et nærliggende universitet. 

De hadde hospiterende leger 
og studenter fra 149 land, men
ingen fra Norge. Bak kulissene
var det tydelig mer kunnskap
enn utstyr. Det samme gjaldt 
en klinikk vi besøkte. Mye er
det på grunn av embargoen 
fra USA at de mangler mange
medisiner og en del utstyr. 

Vi hadde på hele turen en
utmerket og engelsk språkdyktig
guide Jorge fra Amistur. Etter
en lang sykkeldag ble vi inn-
kvartert i byen Pinar del Rio.
Jorde lot oss knapt få en velfor-
tjent dusj før han ba oss kjøpe
inn «snaks» og bli med på gate-
fest. Gatefest? Han forklarte at
CDR hadde en gatefest som vi
var invitert til. CDR er komiteer
«for å forsvare revolusjonen»
gjennom lokale folkelige arran-
gementer og sammenkomster.

Vi handlet inn og fulgte Jorge
gate opp og gate ned til en
bakgård full av mennesker og
søt musikk. Der ble vi hjertelig
mottatt av en ung «lady in red».
Hun tok ordet og introduserte    
oss, og var ikke snauere enn at

hun samtidig tok en solo jazz-dans opptreden. Etter litt servering
ble det mer og mer dans for oss alle. Så fyrrig ble det at de 
sprekeste av oss var vanskelig å få med tilbake til hotellet. 
Men det gikk. 

Hva mener vi om Cuba etter dette? Jeg innrømmer at det avhenger
helt av ens politiske ståsted på forhånd. Sansene er like selektive
som sinnet. Vi hadde i sykkelgruppa folk med nesten alle politiske
avskygninger. Svarene spriker like mye. For min del vil jeg innlede
med å si ... jeg er glad vi fikk oppleve dette Cuba før Trump og
USA klarer å knekke det. Cuba er et fattig men fargerikt fredelig
land. En grønn oase. Ingen synlig kriminalitet, nesten ingen politi
eller militære i gatene. Man kan vandre rundt i Havanna like
avslappet som i Oslo. Dette er i sterk kontrast til naboøyene eller
de fleste land i Latin-Amerika. 

De dyrker og avbilder Che Guevara. Jeg har mistanke at de gjør det
litt for turismen. Sentralt på torget i Habana er José Martí tårnet
og museet. Han var forfatter og opprører i kolonitiden, og dyrkes
ennå som en helt. Fidel Castro kommer så desidert i annen rekke.
Nåværende president eller maktelite er det ikke avbildet noe sted.
Dette er jo helt forunderlig. Jeg hadde forventet et presidentbilde 

Cuba sett fra min sykkel
Lasse Efskind - 2019

Illustrasjon med glimt av vårt sykkellandskap, 
navn på sykkelruten, samt min skisse av Che hører med ...
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lasseefskind@icloud.com  
www.efskind.com 

https://www.facebook.com/Kunst-i-motstrøm-
113855043356743/?modal=admin_todo_tour 

Jeg vil avslutte med mitt dikt på engelsk, 
inspirert av denne turen:

The people of Cuba

follow the path of Che and Fidel

a path that is stoned and steep

but still pointing a promising way.

So, they struggle, dance and dream

they face the world each day

with sun and rain, they smile and laugh

and entertain, but much like the crying clown.

We westerners still in better shape

also meet life with fights that never ends,

in battles and barricades for rights

in the magic of markets for making.

And, we are all 

facing the money conquistadors

that takes more and more and more.

In art style but not for bread we say: 

less is more, less is more …

Indeed, in the long march for life

in the daily battle for bread

we all are comrades in arms.

In the long march for life

we all are comrades in arms.

på annen hvert gate-
hjørne, slik det er i
mange land. De ned-
demper autoriteten
men styrer likevel
stramt.

Vi hadde mot slutten
av vårt sykkeleventyr et
hyggelig møte med den
norske ambassaden i
Havanna. De sier, det
er tydelig en forverring
av ressurser det siste
året, mye grunnet USAs
embargo. Turistbåter
får ikke lenger legge til
på Cuba, da straffes de
med blokk for all tra-
fikk til USA. 

Derfor har turismen
stupt. Bare en bank i
Norge kan overføre
penger til Cuba. 
Dollar kan ikke omsettes, bare Euro. Det er nå mangel på det meste på Cuba for vanlige
folk, alt fra mat, forbruksvarer og medisiner. I de fattigste områdene er det utdeling av
mat via rasjoneringskort. Ambassaden beskriver også et tungrodd statlig byråkrati.
Derfor, det er nok en kombinasjon av langvarig vestlig boikott og manglende strukturell
utvikling som har ført til den vanskelige situasjonen. De sier selv ... Cuba må finne sin
egen vei framover. Det er jeg enig i. Og jeg mener at den veien bør i det minste være i
den retning som Vietnam eller Kina har gått. Der bruker de bildet ... at det er samme
hva kua kalles bare den melker. Men i politikk er det ikke bare en løsning eller en vei,
men et konglomerat av løsninger og et flettverk av veier fram.



16 CUBA NYTT  1-2020

Den cubanske økonomen Joaquin
Benavides Rodriguez, tidligere 
regjeringens økonomi minister og leder
av landets kommunist parti i det 
området som er hans spesialitet, tror 
at Cuba har i kobolten en stor mineral-
formue som, lik litium, er i ferd med 
å bli et strategisk mineral for produk-
sjon av batterier i den elektroniske
tidsalder. Ifølge internasjonale kilder,
har  Cuba reserver av dette mineralet
på rundt en halv million metriske tonn,
noe som plaserer  landet på tredje plass 
i verden blant de tretten landene som har de største antatte reservene
av kobolt på planeten. Det er beregnet at den største forekomsten er i
den Demokratiske Republikken Kongo med antatt reserve på 3.4 millioner
metriske tonn, fulgt av Australia med 1.2 millioner og Cuba som nevnt
på tredje plass. Neste er Filippinene med 280,000, Canada og Russland
med 250,000 hver, Kina 80,000 og USA med 38,000, ifølge data fra 
den tyske statistiske portalen Statista 2019 sitert av den cubanske
eksperten.

Verdens forbruk av kobolt i 2019 er beregnet til 122,000 tonn. I 2011
var det 78,000 tonn, en økning på 56% på 8 år. Prisen i 2019 er notert
til mer enn 46 tusen dollar per tonn. Det største uttaket er tatt i Den
Demokratiske Republikken Kongo, som enkelte år har utvunnet 90,000
tonn. Russland utvinner til sammenligning 5.9 tusen tonn. Kina er den
største produsenten av raffinert kobolt. De bidrar med 43% av verdens
totale forbruk ifølge det britiske rådgiverselskapet Euromonitor
International, siterer Benavides.

For få år siden produserte verden mer av dette metallet enn forbruket.
Likevel, fra 2017 og videre, med sterk økning i etterspørselen, har 
prisene økt med ca. 100%. Kobolt har stor etterspørsel fra store produ-
senter av elektroniske apparater som f.eks. TESLA som trenger det for 
å bedre ytelsen i deres elektriske biler. Eller Apple, som bruker det til
batterier i I Phones, som produseres i store mengder i Kina. 

Grunnen er at kobolt forbedrer kvaliteten i andre metaller som lithium,
en viktig og mye brukt  komponent i batterier. Frem til siste tiår har
dette metallet vært ganske upåaktet men for tre år siden økte interessen
kraftig fra finansverdenen. Før bruken av lithium og kobolt i batterier ble
så omfattende, var det selskaper som produserte store legeringer som
hadde størst nytte av dette metallet. I dag har disse selskapene blitt 

tilsidesatt av batterifabrikantene, som
hvert år tar 45% av verdens totale
produksjon av kobolt, og som viser til
en årlig vekst på minst 5% for et tiår,
ifølge  presidenten i Kobolt Utvikling
Institutt (CDI) i USA, David 
Weight, ifølge Benavides.

Interessen økte ytterligere da TESLA
annonserte en modell elektriske kjø-
retøyer, og innviet en mega fabrikk,
som vil kunne bruke 35GWh batteri 
kraft. Det er for å si det, et større 

produksjonsvolum enn totalen  realisert i 2014. Det er nå ytterligere 
13 mega batteri fabrikker for forskjellige varemerker under konstruksjon
eller i en planleggingsfase. 

Kina trenger kobolt for å fabrikkere bærbare og cellulare produkter
innenlands, ifølge BBC World Euromonitor Economics og Konsument
Analytiker Oru Mohiuddin. Nesten halvparten av planetens husholdninger
har en  smartphone og en laptop og dette er forventet å øke med  minst
70% innen 2030. En stor mengde av de fabrikkene som produserer disse
tingene er i Kina.

Kobolt er Cubas mest strategiske mineral. I raffineriet som øya har i
Canada sammen med selskapet Sherrit, er 15% av verdens kobolt produ-
sert med 99.98 prosent renhet. Det er et metall som lagrer store
mengder energi på en liten plass. Bruken i medisinsk sammenheng er
viktig og i bladene på turbiner og i jetmotorene i alle fly brukes kobolt-
legeringer for å motstå plutselige endringer i temperaturer på materialer
og avgass. 

Kinas regjering har lansert et stort globalt investeringsprogram, kalt
Silkeveien og Silkeveien for hovedsakelig Asia, Europa og Afrika, men det
er også latin-amerikanske land som har meldt sin interesse for å delta.
Benavides mener at tiden kanskje er kommet da «Regjeringen i vårt land
reiser spørsmålet med kinesiske myndigheter om  Cubas interesse for å
delta i dette store investeringsprosjektet om silkeveier, spesielt med
tanke på utvinning og raffinering av kobolt i gruveområdet Moa”.

Cubas interesse for investeringer med land som Japan og Tyskland, med
høyt utviklede industriøkonomier og avanserte teknologier som mangler
kobolt, kunne også bli tatt opp. 

- Manuel E. Yepe (oversatt og bearbeidet av Terje Enger)
Foto: pinterest.com

Kobolt kan bli  
CUBAS

BLÅ GULL

Twitter blokkerer Cubas nyhetskontoer 
11. september blokkerte Twitter kontoene til ledende
cubanske media byråer, journalister og prominente 
personaliteter akkurat når Cubas president skulle opptre
på TV for å informere folket om tiltakene som var 
nødvendig i forbindelse med den alvorlige drivstoff-
mangelen.

René González og Gerardo Hernández, medlemmer av
Miami Five, bekjentgjorde også at de hadde fått sine
kontoer suspendert av Twitter. 

Cubas  Journalistforbund sendte ut en uttalelse som
fordømte handlingen. 

Red.
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USA har en lang historie med intervensjoner i Latin-Amerika, med
flere hundre regimeendringer, kanonbåtdiplomati, støtte til kupp og
elitestyre, og hvis ingenting annet hjelper, invasjoner. Det siste tiå-
ret har framgangsmåten vært harde økonomiske sanksjoner og støtte
til lett kamuflerte militærkupp med et sivilt fikenblad, som oftere
enn ikke, heter OAS blandet med IMF  som i Venezuela (2002-)
Honduras (2009), Brasil (2016) og nå i Bolivia. Dette er velkjent for
lesere av dette bladet, så hva er nytt:

Ingen er for liten til å bli undertrykt av USA

Dominica er en republikk i De små Antiller i Det karibiske hav. Landet
hadde 71,625 innbyggere i 2018, og kunne derfor godt ha fått lov til å
bestemme sin egen skjebne, bortsett fra at de tiltrakk seg enkelte stor-
makters oppmerksomhet. I januar 2008 sluttet Dominica seg til
Bolivarianske Alliansen for Vårt Amerika, som «søker gjensidig handel
og økonomisk hjelp, samt sosial velferd mellom medlemslandene» – og
faktisk mener det. Organisasjonen er ikke en nikkedukke for Washington
som OAS. Dominica har også av og til stemt mot USAs interesser i andre
regionale organisasjoner, og FN. Dermed var en regimeskifte før eller
senere uunngåelig, men landet var langt nede på lista, etter Bolivia….

Dominica er en liten øystat i Karibia

Det ble avholdt valg på Dominica den 6. desember, til 21 plasser i nasjo-
nalforsamlingen.  Selv NGO-en Freedom House, finansiert av USA og som
sjelden lar en anledning til å støtte USAs UD  gå fra seg, gir landet en
meget god demokratisk rating på 93/100, omtrent som Island.

Dominicas Arbeiderparti vant valget
Strategien følger en framgangsmåte lik den som ble brukt i Bolivia, som
begynte med å la OAS stille spørsmål ved seieren til regjeringspartiet, for
deretter å snakke om eksistensen av valgfusk som om det var en realitet,
og til slutt et statskupp «på demokratiets vegne».

I Dominica, i likhet med det som skjedde i andre land som også var gjen-
stand for Washingtons oppmerksomhet, begynte amerikanske diplomater
å spre subtile meldinger som tok sikte på skape en fortelling om situa-
sjonen som om den var kritisk.

21. november utstedte for eksempel USAs UD «reiseveiledning» for øya,
som advarer om å «utvise økt forsiktighet i Dominica på grunn av sivil
uro. Demonstrasjoner og protester kan foregå med liten eller ingen 
varsel.»

Dagen etter la den amerikanske ambassadøren til Dominica, Linda
Taglialatela, ut en melding som gjentar påstandene om “behovet for 

å forbedre ordningen med velgeridentifikasjon» som OAS tidligere hadde
påpekt»; en diagnose som den politiske opposisjonen har valgt som
kampsak.

OAS og det høyreorienterte UWP-partiet, som ledes av Lennox Linton, er
ikke den eneste kraften bak oppfordringen til valgreform. Den første
gruppen som offisielt nevnte kravene til valgreformer var Concerned
Citizen Movement (CCM), Bekymrede Borgeres Bevegelse en gruppe som
ble opprettet i slutten av 2018, som skulle mobilisere i gatene med krav
om «frie valg.»

CCM-president Loftus
Durand avslørte senere
at gruppen hans møtte
«høytstående amerikan-
ske tjenestemenn,» uten
å si hvem de var. Han la
til at amerikanske tjene-
stemenn fortalte ham at
de nøye overvåker hen-
delsene på Dominica og
rådet gruppen til å

arrangere mye større opposisjonsprotester i gatene enn de få titalls som
protesterte den gang, for å legitimere bevegelsen i den internasjonale
opinionen.

I løpet av de neste ukene har CER prøvd å skape forvirring, frykt og kaos.
for å på forhånd deretter bygde gruppen veisperringer på veien fra fly-
plassen til hovedstaden. 

Alexis F. Ludwig, USAs viserepresentant til OAS, ser ut til å ikke være
komfortabel med Dominicas nåværende regjering, og «ønsker å sikre at
valgene oppfyller standardene i OASs demokratiske charter og de inter-
nasjonale normene for å organisere og avholde valg.»
«Situasjonen blir mer bekymringsfull. Det har vært mange demonstrasjo-
ner i løpet av året, som øker bekymringene for valgets rettferdighet og
åpenhet, og dessverre var det et utbrudd av sammenstøt denne uka på
Dominica.»

«Vi ønsker OAS-medlemslandenes oppmerksomhet for å innse den anspen-
te politiske situasjonen i Dominica rundt valget 6. desember, og beslut-
ningen fra Dominicas regjering om å avholde disse valgene uten å
gjennomføre valgreformer.»

OAS sin fagre ord om «frie og rettferdige valg» har atter en gang blitt til
en formell begrunnelse for å undergrave demokratiet og styrte ulydige
folkevalgte regjeringer, for å legge til rette for at USA-støttede politiske
minoritetspartier kan ta over makta.

Skal vi dømme etter hva som skjedde etter de andre kuppene i regionen,
vil den første beslutningen til et nytt regime være å utvise cubanske
leger. Dette er en del av USAs lange økonomiske krig mot Cuba, en huma-
nitær katastrofe for brukerlandene som «alle» meget vel vet. I Dominica
var det i 2019 47 cubanske leger på øya, som utførte 28 269 medisinske
konsultasjoner, dvs. (teoretisk) for 39% av befolkningen.

Kilde: Midt i fleisen. / steigan.no
Terje Enger

Regimeskifte på øya Dominica
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10. november ble Bolivias president Evo Morales avsatt i et 
militærkupp. Økende voldsomme protester for å få Morales 
fjernet hadde rystet landet i tre uker, etter  presidentvalget.
Politistyrkene i de største byene erklærte seg selv som mytteris-
ter, noe som førte til enda større kaos. Til slutt insisterte den
høyeste militære kommandoen på at Morales måtte trekke seg.
Det gjorde han som følge av trusselen om at han ellers ville bli
drept, og han dro til Mexico, hvor regjeringen til Andrés Manuel
Lopéz Obrador tilbød ham politisk asyl. Washington-baserte
Organization of
American States
(OAS), som har
som motto
“demokrati for
fred, sikkerhet og
utvikling” spilte
en betydelig rolle
i å antenne den
kjeden av hen-
dinger som raskt
førte til å styrte
Morales. 

Men først litt 
bakgrunn: 

I 2017, bestemte Bolivias valgte Flernasjonale Konstitusjonelle
(Plurinational Constitutional) Tribunal at valgordningens begrens-
ning på antall valg ikke hadde hjemmel i konstitusjonen, og dermed
åpnet muligheten for Morales til å stille til gjenvalg som president
selv om han med liten margin tapte folkeavstemningen om temaet i
2016. OAS generalsekretær, Luis Almagro, erklærte tidligere i år at
“Å si at Evo Morales ikke kan delta er absolutt  diskriminerende sett
på bakgrunn av at andre presidenter har deltatt i valgprosesser etter
rettsavgjørelser.” Siden  OAS ofte brukes som valgobservatører, har
Almagros kommentar stort sett blitt oppfattet som støtte til lovlig-
heten av Morales forsøk på gjenvalg. Dette falt opposisjonens juris-
ter og andre tungt for brystet. De motsatte seg Tribunalets avgjø-
relse om åpning for gjenvalg og prøvde å få Trump administrasjonen
til å gå mot  Morales gjenvalgs forsøk. 

Det var med Almagros forsikringer at Morales Movement for
Socialism (MAS) partiet stilte til valg i landets 20. oktober allmenne
valg, og inviterte OAS, som hadde vært med å skjerpe Bolivias valg-
system, som valgobservatør. Valget skulle få to metoder for opptel-
ling, en rask kalt TREP (Transmisión de Resultados Electorales
Preliminares), en midlertidig, ikke lovpålagt eller bindene valgdag-
stelling i tillegg.  OAS har anbefalt og hjulpet til å implementere
disse valgsystemene i flere latin-amerikanske land inkludert Bolivia
som har brukt valgdagstellinger i en rekke tidligere valg. 

På valgnatten holdt den Bolivianske valgmyndigheten en pressekon-
feranse for å informere om de foreløpige resultatene fra valgdagsmå-
lingen, som omfattet  83.9 prosent av valgets stemmeberettigede.
Morales, ble det annonsert, ledet med  45.7 % på Carlos Mesas 37.8
%. Gitt at Boliviansk lov sier at den som leder  valget må ha  minst
40 % av stemmene og en ledelse på 10 mot utfordreren for å bli
erklært vinner, vil disse resultatene tilsi at man skal ha en runde to,
hvor mange mente at Mesa hadde en mulighet til seier. På dette
tidspunkt stoppet valgmyndigheten rapportering av opptellingen i
valgdagstellingen, en beslutning som er sammenfallende med det de
har gjort tidligere og annonsert at de ville gjøre denne gangen. Men

siden sluttresul-
tatet fortsatt var
uklart, krevde
opposisjonen og
OAS valgkontor i
Bolivia at valg-
dagstellingen
skulle starte
igjen. Neste dag
kunngjorde valg-
myndigheten 
et resultat der
95.7 % av de
stemme-
berettigede var
telt. Resultatet
viser at Morales

vinner med litt over 10 %, 46.9 % til Mesa’s 36.7 %.

Mot vanlig praksis sender OAS ut et kommunike hvor de uttrykker,
«overraskelse» og «bekymring» i forhold til «drastisk» og «uforklar-
lig skifte i trend» For mange observatører utenfra, og først og
fremst opposisjonens ledere, har OAS kunngjøring antydet at det var
forkommet valgfusk. Dermed var det spøkelset sluppet løs og ga
drivstoff til opposisjonens protester i gatene i La Paz og andre store
byer. Da resultatene fra det offisielle  tellekorpset kom, d.v.s. det
eneste juridisk bindende resultatet, som var regulært og offentlig
oppdatert online, kom et par dager senere, viste det en første runde
seier til Morales. Få tok notis av dette, eller så ut til å begripe at
det offisielle resultatet var noe helt annet enn den raske valgdag-
stellingens resultat. 

Eller kanskje viktigere, var det «uforståelige resultatet i trenden» i
hurtigtellingen i virkeligheten uforståelig? Det ser ikke slik ut. En
analyse av OAS sine påstander fra Center for Economic and Policy
Research, den Washington-baserte tenketanken Cashman arbeider
for, viser at det utgitte resultatet var 95.7 % konsistent med tren-
den i tellingen på 83.9 %. Som i tidligere valg, var valgkretser som i
overveldende grad støtter Morales simpelthen telt opp senere enn de
som favoriserte hans motstandere. Etter å ha korrigert for geografi,
var det ikke noe merkbart «skifte i trend.» For å si det enkelt, OAS
hadde mispresentert resultatene og hurtigteller prosessen. 

OAS drev Bolivia inn i krisen, 
og grunnla militærkuppet 
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Mer alvorlig, OAS hadde sementert sin plass som politisk aktør i en
krise istedenfor som uavhengig observatør. Og opposisjonen var
allerede opphisset og ute på gatene. 

Morales, fortsatt med støtte begge veier uansett, antydet at han
ønsket en rask og fredelig slutt på krisesituasjonen. Han anerkjente
at Bolivias lover var den eneste mulige autoritet i valget, men like-
vel, godtok han en bindende høring fra OAS, kanskje fordi han reg-
net med at resultatet ville bekrefte hans seier. En ikke urimelig
tanke ettersom OAS var godkjent som valgobservatør med de krav og
forpliktelser det innebærer.  Pussig nok, etter først å ha støttet
høringen, besluttet Mesa seg til å godta OAS sine beskrivelser i kom-
munikeet.  

10. november sendte OAS ut en foreløpig
høringsrapport. Den lente seg tungt på 
å identifisere tekniske sårbarheter og
betenkeligheter om prosessene for både
den raske og den offisielle tellingen, mye
av det fra en teknisk rapport fra en sik-
kerhetskonsulent som valgmyndigheten

hadde leid inn. Uansett, kunne ikke rapporten bevise at  disse sår-
barhetene og feilene, alvorlige nok, være begrunnelser for valgfusk
eller at de kan ha hatt merkbar innvirkning på valgresultatet. (Eller
på andre valgsystemer rundt om i verden.) OAS redaktører fordoblet
også sin anklage om at det hadde vært en «uforklarlig» endring i
hurtigtellingens resultat, som dannet basis for så mange påstander
om falsknerier direkte etter valget. OAS-rådet konkluderte med at
valget burde holdes igjen, noe Morales, i kraft av sitt engasjement sa
seg enig i. Men det var for sent. Med OAS rapporten for hånden, ble
MAS partifolk og deres familier truet, og de militære «ba» Morales
trekke seg. Det gjorde han, og søkte asyl i Mexico.

Det er litt uklart hva som hendte deretter. USA og Brasil (sammen
med mange såkalt «mainstream» kommentatorer) har støttet det
høyreorienterte kuppet og anerkjent den hastig installerte høyreori-
enterte, anti-urfolks opposisjonelle senator Jeanine Áñez som presi-
dent. Áñez sier at Morales vil bli utestengt fra neste valg og ankla-
get for forbrytelser hvis han kommer tilbake til landet. Og som
“interim” president, har hun allerede radikalt endret Bolivias uten-
rikspolitikk. Disse aktivitetene vil nesten helt sikkert være brudd på
den bolivianske grunnloven. MAS partiet samlet seg også mot lovgiv-
ningene, og mange anti-kupp medlemmer av denne protestbeve-
gelsen er ute på gatene, men ulikt anti-Morales protestene uka før,
risikerer disse voldelig undertrykking.  

Det som er sikkert er at ved ethvert kritisk punkt siden valget, har
forskjellige  OAS organer spilt en enorm rolle ved å drive krisen som
førte til  Evo Morales avgang. Almagro anerkjente kuppet ved å
nekte å karakterisere det som nettopp det, og til og med uttrykte 
at Morales antatte svindel i 20 oktober valget, som fortsatt ikke er
bevist, var det egentlige kuppet. 

Bolivia er mer regelen enn unntaket i slike spørsmål. OAS har en sør-
gelig historie i Haiti, hvor de rigget scenen for landets kupp i 2004
og snudde resultatene i 2010 valget. I senere år, har Almagro blitt
kastet ut fra venstrekoalisjonen Frente Amplio i Uruguay for å argu-
mentere for intervensjonismen i Latin-Amerika, inkludert anerkjen-
nelse av den USA støttede Guaidó regjeringen som den rettmessige
regjering i Venezuela, sanksjonering av det stjålne valget som tillot
Juan Orlando Hernández å gjeninnta makten i Honduras, og for ikke
å ha løftet en finger for å stoppe fjerningen av Dilma Rousseff i
Brasil. I senere år som også historisk, har OASmakten blitt brukt en
vei: Mot venstre! 

Så også nå i Bolivia. Den første urfolkspresidenten i landet historie,
en sosialist med en fantastisk historie i å redusere fattigdom, har
blitt kastet ut, etter et valg som OAS fordømte som svindel, selv om
OAS fortsatt ikke har lagt fram noe bevis som konkluderer med det. 

Oversatt og bearbeidet av Terje Enger
Kilde: Alainet og Kevin Cashman, Center for Economic and Policy

Research i Washington. 

Screenshot: Google
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I serien ”Norske sjøfolk og Cuba” 

Nok en oljelast til Cuba! 

Etter angrepet i Grisebukta i 1961 hadde Cuba erfart hva USA er i
stand til å finne på. De måtte høyne beredskapen betraktelig, noe
vi på M/T Polyclipper skulle få merke. Det var satt ut flere vakt-
poster og stillinger av regulære soldater som skulle fange opp USAs
og eksilcubanske styrker (Contrabandidos) som fremdeles holdt 
seg skjult i skogen og oppe i fjellene. Disse var bevæpnet på begge
sider så skyting kunne forekomme. 

Vi lå ved kaia i Cubas vakreste by, Cienfuegos men likevel hadde Knut,
min skipskamerat og fetter, tatt en tur med toget til Santa Clara. 
Se selvtegnet kart. Der hadde vi oppsøkt flere barer og pratet med
lokalbefolkningen som hadde vist oss omkring. Så tar vi en fatal
beslutning, da vi oppdager at det ikke går flere tog den dagen. Vi får
riktignok flere tilbud om overnatting som vi takker høflig nei til. Vi
bestemmer oss for å gå. Vi får riktig nok haik et bra stykke men det
blir stadig mørkere og vi føler oss tilsvarende mindre der vi går på en
vei som ligner mer på en gjengrodd sti. Så vi bestemmer oss for å følge
jernbanesporet. Vi trasker i vei og etter en stund smeller det høyt og
kvister og blader ved den høyre skulderen min spruter rundt. Så smeller
det igjen og det spruter gress og jord opp på skoen min. Knut ser bort
på meg, men jeg rekker ikke å svare før noen roper: «Sin movimiento!»
ingen bevegelse, men vi sto allerede dønn stille. Så «manos arriba!» Da
var vi snare med å heve hendene over hodet. Ser du noen Ivar? Spør
Knut mens han stirrer inn i den tette skogen. Nei, men jeg kjente et
geværløp trykket inn i ryggen. Jeg får et slag og stuper på magen ned
på bakken samtidig som jeg får et glimt av Knut som også ligger nede.
Hendene mine blir bøyd bak på ryggen og jeg kjenner at de blir surret
sammen. Geværmannen sparker til meg og viser at jeg skal reise meg.
Knut er også på vei opp og jeg kan se at også hans hender er bundet
sammen. 

Det var tre soldater og den ene kom bort til meg og ransaket meg raskt 
for våpen og det samme med Knut. Den ene soldaten gikk fram og ba
oss følge etter med de to andre bak oss. Vi hadde ikke noe valg og
fulgte oppfordringen uten å kny. Så, plutselig dukket det frem en jern-
banevogn (godsvogn) godt skjult i krattskogen, og på motsatt side så
jeg et stort åpent gresslandskap. Den ene av de store dørene ble åpnet. 

Ikke mye men nok til at vi kunne krype inn. På den andre siden var
porten åpen og midt i inngangen var det plassert en mitraljøse som
kunne dekke hele dalen, og bak den lå en soldat som kikket opp på oss
når vi kom inn. 

Innerst i vogna var det plassert et bord med noen stoler og bak bordet
satt det en offiser etter antrekket å dømme. Vi ble beordret til å sette
oss, og to stoler ble skjøvet fram. På bordet sto det to talglys og
brant, og kastet et blafrende lys rundt i vogna, pluss en batteridrevet
telefon som han satt og snakket i. Jeg fikk med meg at han snakket
om oss og at vi muligens var  «Yankee contrabandidos». Den ene dyttet
meg med geværet og spurte hvem jeg var. «Quien eres?» Jeg er, 
«marinero noruego» Norsk sjømann, «abordo M/T Polyclipper» Det ble
pause; Polyclipper – Polyclipper… Offiseren fra bordet reiste seg og
kom bort til meg og løste opp tauet. Jeg ble fri, og tok fram lomme-
boka og viste ham landgangs-passet fra Russland med navn, stilling 
og båtens navn. 

Du er jo en av Cubas store helter, sier han. Det er han også, sier jeg og
peker på Knut. Selv tok han telefonen og ringte, og av samtalen forsto
jeg at de snakket om oss og blokadebryteren Polyclipper. Etter samta-
len tok han fram en flaske brun rom og tre glass som han pusser rene
med en fille, som antagelig ble brukt til våpenpuss. Han fyller glassene
halvt opp med rom og hever sitt til en skål. «Viva la Revolution» og
«Cuba libre». Jeg hever mitt og sier «Viva Castro» han nikker og tar en
stor slurk. 

Vi ble sittende i jernbanevogna og drikke og prate hele natta. I grålys-
ningen fulgte en av soldatene oss til en jeep de hadde gjemt i en tre-
klynge og han kjørte oss ned til havna og båten. Mannskapet ment at
jeg hadde vervet meg til Castrostyrkene men det var i overkant. Men at
jeg fikk feltuniform og var invitert med på møter og stands der det ble
holdt appeller og revolusjonstaler, det stemmer. Min innsats var gjerne
ved avslutningen når hundrevis av cubanere roper opp til han som
holdt talen, og han vinket meg opp ved hans side. Jeg dirrer i hele
kroppen når jeg ser folkehavet, knytter neven til hilsen og roper;
«Viva la revolution, Cuba libre og Viva Castro».

Cienfuegos havn
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Den første gruppen med kubansk medisinsk brigade 
vender tilbake fra Bolivia 

Under disse hendelsene var jeg helt trygg, arrangementene var beskyt-
tet av politi og soldater, noe mine skipskamerater fikk erfare da de ble
hindret i forsøk på å kontakte meg. De om bord spøkte med at jeg var
vervet til Castros hær, men det stemmer at jeg fikk utlevert en Cubansk
militæruniform og et våpen uten ammunisjon. Disse ble kun brukt ved
anledninger som nevnt ovenfor.

En annen ting er hjelpen jeg fikk fra politisjefen og noen soldater i
Santiago de Cuba. På grunn av noen (urimelige) forhold om bord ved 
landligge fikk jeg så lange vakter at jeg nesten ikke kom på land, og da
heller ikke besøkt mine nye venner. Dette mente politisjefen det måtte
bli slutt på. Ved neste anløp til Santiago kom han om bord og hentet
meg. 

Vi gikk til den nærmeste baren og spisestedet vis a vis politistasjonen
og plasserte meg ved et utebord med utsikt mot båten. «Sitt her, og
når kapteinen kommer for å hente deg, reiser du deg opp og retter på
stolen og setter deg igjen.» sa han. Kapteinen kom og beordret meg 

om bord og jeg rettet på stolen og satte meg igjen. Politisjefen hadde
sett alt, og kom over gaten fra sin arbeidsplass, han tok tak i skulde-
ren til kapteinen og ba han bli med. Tjue minutter senere kom kaptei-
nen ut fra politistasjonen og gikk rett om bord. Så kom politisjefen ut
og kom bort til meg. Han smilte og klappet meg på skulderen. «Han
der får du ikke mer problemer med» sa han. Hva som ble sagt dem
imellom vet jeg ikke, men siden hadde jeg alltid fri når vi lå i cubanske
havner.

På Cuba likte jeg meg veldig godt, menneskene og atmosfæren i de for-
skjellige stedene når jeg var på land var en stor opplevelse, og at det
var rasjonering på nesten alt skyldtes USAs blokade, men de taklet det
og det økte min beundring for de stolte menneskene som levde og
bodde der. 

Så jeg sier som dem: «Leve revolusjonen og det frie Cuba»

Ivar Pedersen 

HAVANA, Cuba, 17.
november (ACN) 
Med tilfredsheten over
å ha bidratt til velferd
for tusenvis av borgere
i den flernasjonale sta-
ten Bolivia, returnerte
224 samarbeidspartnere
til Cuba. De hadde
bidratt med gratis 
helsetjenester som 
ledd i en bilateral 
avtale mellom de to
nasjonene.

Denne første gruppen
fagfolk som kom tilbake
til hjemlandet etter
statskuppet mot presi-
dent Evo Morales, besto av personell som gjennom flere år gjennomførte
1 529 331 kirurgiske operasjoner i og mer enn 73.330.400 medisinske
konsultasjoner i det andinske landet.

Roberto Morales Ojeda, visepresident for Ministerrådet og  utenriks-
minister Bruno Rodríguez Parrilla, ledet mottakelsen på den inter-
nasjonale flyplassen José Martí.

José Ángel Portal Miranda, folkehelseminister, sa til legene i terminal 
3 på flyplassen at denne returen ikke er slutten, men en ny begynnelse.

Han påpekte at de vil være i stand til å vende tilbake til jobbene sine,
påta seg nye oppgaver i sin profesjon eller velge et nytt oppdrag i 
utlandet, "der deres tilstedeværelse er påkrevd og dere er velkomne 
og akseptert".

Han la til at kubanske
leger har alltid vært på
pliktoppfyllende, selv
under de mest sammen-
satte forhold, jord-
skjelv, orkaner, frykteli-
ge epidemier som ebola
og på de mest utsatte
stedene på planeten.
Grunnlaget har alltid
vært respekt og aner-
kjennelse for nasjonen
de kom til og med et
grunnleggende huma-
nistisk kall.

Han fremhevet også
bidraget i utdanninga
av mennesker, siden 

5 184 bolivianere er uteksaminert fra kubanske klasserom og for tiden
studerer mer enn 300 på Cuba.

Helsepersonell på Cuba er opplært til å verdsette pasienters liv høyt,
uten å blande seg inn i den interne politikken i noen av landene der 
de tilbyr sine tjenester, sier Portal Miranda.

Han la til, at med deres støtte vil vi fortsette å hedre arven fra våre 
helter og ideene til den evige lederen Fidel Castro Ruz.

I 2005 sendte Bolivia de første pasientene innafor Operasjon Mirakel
til Cuba. Et år senere ble de første oftalmologiske sentrene åpnet i 
hjemlandet.

Oversatt av Svein Mortensen
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Boken om Cubas omstilling til økologisk holdbarhet er på 
svensk og du får kjøpt den og de to andre bøkene (til høyre) 
av Cubaforeningen i Norge. 

Prisen er kr. 150.- pr. bok. Send en mail til:
teenger2@online.no eller ring tlf. 41604287 evt. SMS 

3 lærerike bøker om Cuba

Den amerikanske regjeringen
bruker millioner på å sabotere
cubansk medisinsk samarbeid
med resten av verden, og jobber
dermed hardt for å frata hun-
drevis av millioner mennesker i
den tredje verden tilgang til
helsetjenester.

Den amerikanske bistandsetaten
USAID tilbyr nå tilskudd på opptil
tre millioner dollar til organisa-
sjoner for å «undersøke, samle
inn og analysere informasjon 
relatert til brudd på menneske-
rettighetene – inkludert tvangsar-
beid – om cubansk medisinsk personell som eksporteres til utlandet.»
At en ny propagandabølge er på vei, vistes tydelig da John Bolton,
Trumps rådgiver for nasjonale sikkerhet, erklærte i New York Times
den 17. april 2019 at “Tusenvis av cubanske leger i Venezuela blir
brukt som bondeofre av Maduro og hans cubanske sponsorer for å
støtte hans brutale og undertrykkende herredømme.»

Utrenskingen som USAID akter å starte mot cubanske medisinske opp-
drag i utlandet, følger kartet som ble skissert av det amerikanske
utenriksdepartementet 20. juni, da det la Cuba til sin liste over svar-
telistede land som tillater menneskehandel. Listen har et iøynefal-
lende sammenfall med stater USA definerer som geopolitiske motstan-
dere (Russland, Kina osv.), pluss noen arabiske monarkier. Men som
den cubanske forfatteren Raúl Capote bemerker: Og på hvilken liste
skal vi da plassere et land som forfølger et annet for å ha reddet
liv?

Totalt har Cuba de siste 56 årene levert legetjenester i 164 land,
der 400.000 helsepersonell er sendt ut og mer enn 1,85 milliar-
der mennesker behandlet. Ifølge offisielle tall har 35.613 leger
fra 168 land fått gratis utdannelse på Cuba. 

Disse utrolige tallene forteller ikke hele historien. Cubanske leger drar
til land i den tredje verden under vanskelige arbeidsforhold, der vest-
lige hjelpearbeidere og leger er uvillige til å tilbringe lang tid.
Pasientene er ofte de fattigste av de fattige, og ville ellers aldri sett
helsetjenester i hele sitt liv. Det cubanske medisinske arbeidet har
tidligere blitt hyllet høyt av Verdens helseorganisasjon og FN.

Den amerikanske regjeringen har
lansert denne nye offensiven
gjennom et USAID-program. De
skal finansiere ikke-statlige organi-
sasjoner for å drive aksjoner og
grave fram informasjon for å dis-
kreditere og sabotere Cubas inter-
nasjonale helsesamarbeid.

Forsøkene på å sabotere disse
programmene inkluderer ikke å
erstatte arbeidet til cubanske
leger og helseteknikere med
menneskelige eller medisinske
ressurser, men prøver i realite-
ten utelukkende å frata de som

mottar disse tjenestene et slikt tilbud.

Press på latinamerikanske myndigheter for å
avbryte samarbeidet
Denne NGO-offensiven kommer i tillegg til diplomatisk press på flere
latinamerikanske regjeringer om å avbryte samarbeidet innen helse-
sektoren. Etter kuppet i 2016 i Brasil, førte uenigheter med den nye
regjeringen i Brasilia til at Cuba trakk seg ut av Mais Médicos-pro-
grammet (se neste paragraf). Avgjørelsen ble tatt på grunn av
Bolsonaros angrep mot Cubas regjering og uttalelser som beskyldte
arbeiderne for å være der «for å danne kjernene i geriljaceller», og
gjorde deres fortsatte opphold betinget av en bekreftelse av deres
medisinske grader og individuelle kontrakter.

I de første fire årene etter lanseringen av Mais Médicos i 2013, økte
andelen brasilianere som mottok primæromsorg fra 59,6 prosent til 70
prosent, noe som sikrer helsedekning for over hundre millioner
brasilianere som før ikke hadde tilgang til helsetjenester, ifølge
en rapport av den pan-amerikanske helseorganisasjonen, som koordi-
nerte Cubas deltakelse.

Som Brasils nye høyreekstreme president Bolsonaro spurte i begyn-
nelsen av november 2018, da samarbeidsavtalen ble kansellert: «Kan
vi opprettholde diplomatiske forbindelser med et land som behandler
folket på den måten?»

Cubansk medisinsk samarbeid 
med resten av verden saboteres

I en flyktningleir i Haitis hovedstad Port-au-Prince gir en cubansk doktor en
vaksinasjonssprøyte som del av et WHO-program. (UN Photo/Sophia Paris)
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Eugenio Martinez Enriquez fra det cubanske utenriksdepartementet
bekrefter at amerikanske ambassader er opptatt med å presse latina-
merikanske myndigheter: «Vi har fått vite at i 2019, i minst tre land i
Latin-Amerika og Karibia, har tjenestemenn fra den amerikanske
ambassaden på en brysk og påfallende måte bedt om at myndighe-
tene i landene de er akkreditert skal gi presise data om samarbeidet
som Cuba tilbyr. På grunn av typen informasjon, er vi sikre på at
denne ordren ble sendt til alle amerikanske ambassader i regionen.»
Martínez legger til at «i ett land informerte lokale myndigheter
cubanske diplomater om at ‘en høytstående embedsmann i
Washington er interessert i å umiddelbart få vite hvor mange cuban-
ske leger som tilbyr tjenester her og hvor mye investering min regje-
ring gjør for hver lege, samt nøyaktig hvor de befinner seg geogra-
fisk’

Nesten på samme tid, “i et annet land viste en høytstående lokal
embedsmann den cubanske ambassadøren en e-post fra den ameri-
kanske ambassaden. skrevet på engelsk, som ba om å vite hvor det
cubanske medisinske personalet var, hvilke avtaler som støttet det 
og deres varighet,” forteller den cubanske diplomaten.

En skitten krig
Innsatsen for å ødelegge det cubansk medisinske samarbeidet med
utlandet inkluderer andre ufine metoder. Enriquez nevner at “i et 
søramerikansk land ble det innledet rettslige skritt mot minst seks
cubanske leger for påstått medisinsk feilbehandling. Søksmålene
hadde sin opprinnelse fra kjente personer med nære bånd til den
amerikanske ambassaden. Sakene ble erklært grunnløse av de 
ansvarlige domstolene. ”Og selv om noen saker viste seg å stemme,
ville en håndfull tilfeller ikke ugyldiggjøre arbeidene til titusenvis
dedikerte fagpersoner.

Den amerikanske regjeringen delte tydeligvis ikke den brasilianske
presidentens bekymring for cubanernes faglige kvalifikasjoner eller
sikkerhets-klarering, da de opprettet et spesielt «amnesti» -program
beregnet på å headhunte folk med høy utdannelse fra Cuba. Med
Cuban Medical Professional Parole Program, CMPP, mellom 2006 og
2017, var det aktivt oppmuntring og press på cubansk helsepersonell

til å forlate jobbene sine og emigrere til USA, hvor de ville få 
bosettingstillatelse, samt løfter om sysselsetting i faget de var
utdannet til.

Del av et intensivert angrep
Den amerikanske regjeringen begrunner innstrammingen av eksiste-
rende sanksjoner på samarbeidet mellom Cuba og den venezuelanske
regjeringen under president Nicolás Maduro. «USA holder det cuban-
ske regimet ansvarlig for undertrykkelsen av det cubanske folket 
og støtten til andre diktaturer i hele regionen, for eksempel det 
illegitime Maduro-regimet,» sa den amerikanske finansministeren
Steven Mnuchin. Sanksjonene prøver også å forhindre at Cuba får 
tilgang til utenlandsk valuta.

Generalsekretæren i Organisasjonen for amerikanske stater, Jose
Almagro, fulgte USAs linje da han holdt en konferanse i hoved-
kvarteret i Washington en uke etter NYT-artikkelen. Temaet var 
«forbrytelsene mot menneskeheten begått av Cuba», og beskrev 
det cubanske medisinske samarbeidet med Venezuela som et «inter-
vensjons-verktøy under dekke av medisinske oppdrag.»

Disse beleirings-tiltakene er ikke den eneste intensiveringen av 
USAs blokade mot Cuba de siste månedene. Allerede i juni kunngjorde
Washington en rekke nye begrensninger mot øystaten. Reiser for 
skolegrupper ble forbudt. Fritids- og passasjerskip, inkludert cruise-
skip og yachter, samt privatfly har siden ikke vært i stand til å legge
til kai eller lande på Cuba uten frykt for å bli drakonisk straffet i
USA.

Tilgang til helsetjenester er en menneskerett, og USA begår en for-
brytelse mot menneskeheten ved å prøve å hindre tilgang av politiske
grunner, eller ved å misbruke eller nekte helsetjenester som et verk-
tøy i en angrepskrig, økonomisk eller militært.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Midt i fleisen. og
Steigan.no

Terje Enger - medlem Cubaforeningen
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USA-terroren rammer passasjerfly

Det 18. toppmøte i De alliansefrie land 

De Alliansefrie Land ble grunnlagt i 1961 iBeograd
i tidligere Jugoslavia av 25 medlemsland.Hensikten
var å skape en motstands-bevegelse mot USAs
aggresjon og dominans - hegemoni, økonomisk-
og politisk terrorisme, og bevare fred i verden.

I dag er det 120 medlemsland, den nest største
organisasjonen etter FN, i MNOAL med 120 delegasjoner anført av stats-
ledere og ledende ministre tilstede i Bakú, el Dubái del Cáucaso, som det
kalles for sin raske ekspansjon, arkitektur og modenhet.

Cuba
President Miguel Diaz-Canel Bermúdez talte over Cubas problemer med sin
rike nabo i nord og dens økonomiske terrorisme og krigføring og 
blokade av Cuba i over 60 år. Det er noe mange land kjenner seg igjen i og
intervensjon og innblanding i landenes interne saker. Cubas president trakk
også fram den løgnsktige medieframstilling av Venezuela som USA korrum-
perer sine allierte med. USAs forsøk på statskupp i Venezuela, et rikt, uav-
hengig, suverent og selvstendig land. USA har gjort dette gjennom 20 år
for å få tak i landets rike ressurser.

Venezuela
USAs økonomiske og ploitiske krigføring mot Den Bolivarianske revolusjo-
nen gjennon 20 år med statskuppforsøk allerede i april 2002 som varte i 2
dager, er et nytt nederlag for et fallende imperio. President Nicolas Maduro
i Venezuela var også sittende presi-
dent i MNOAL og leverte lederklubba
til Azerbayáns president Ilham Aliyev.
Preesidentskapet skifter hvert 3. år.

Nicolas Maduro talte alles sak og
Venezuelas. Han var sterkt i vinden
etter at han maktet å få plass til

Venezuela i FNs menneskerettighetsråd i kamp mot
USA, som krevde Venezuela ekskludert av FN. Trump
ville ha inn sin vassal Costa Rica, som ikke er noe
land, men som har overlatt sitt militære forsvar til
USA, som forteller sine vassaler hva 
de skal stemme.

Russland
President Vladimir Putin er på linje med De alliansefrie landene i krav om
at deres selvstendighet må respekteres, ingen intervensjon eller inn-blan-
ding i landenes interne forhold. Tiden med en supermakt som ser 
seg som verdens politimann og verdens hersker er over. Det vokser fram
mange sterke sentra i verden; det er multilateralismen som gjelder i 
verden, og framfor alt å bevare freden i verden. Russland og Putin har 
en stabiliserende størrelse som vektlegger prinsippene i De alliansefrie
landenes organisasjon.

Toppmøtet i MNOAL gir flertallet av jordas land og folk en fin mulighet til
kontakt og videre utvikling. De fleste har sine negative erfaringer med
imperialistiske stater som USA og europeiske stater med en kolonifortid på
jakt etter nye ressurser å plyndre. I De alliansefrie land er de fleste røver-
ne borte, de er samlet i NATO som vil føre verden hundre år tilbake.
For President Miguel Diaz-Canel Bermúdez var toppmøtet en del av en
europeisk rundreise som begynte i Irland og fortsatte med offisielt besøk i
Hviterussland. Fra Bakú reiste han til St. Petersburg og videre til Moskva

for arbeidsmøte med Putin og utdy-
pingen av samarbeidet. Begge steder
makedsfører han Dronningen i Karibia
som feriemål for vintertrette russere.

H. Boye Svendsen
i Havana

Den 6. oktober 1976 styrter et
sivilt DC-8 passasjerfly tilhørende
Cubana Airline 20 minutter etter
avgang fra Barbados, og alle 73 per-
soner ombord blir drept. Av 73 per-
soner er 57 cubanske statsborgere
med bl.a. en stor gruppe idrettsper-
soner som hadde deltatt i paname-
rikansk mesterskap og skulle hjem
til Cuba med gullmedalje i baga-
sjen. De 16 øvrige var utlendinger
med 6 studenter fra Guyana som
skulle studere medisin på Cuba.

Årsaken til flystyrten var at
Terrorstaten USA brukte to kjente CIA-terrorister med hjelp av to venezuela-
nere plasserte en bombeombord. CIA-agentene var Orlando Bosch og Luis
Posada Carriles levde alle sine dager i Miami i Florida i USA, uten at det ble

reist tiltale eller sak, men under USAs
beskyttelse. Antall ofre er sammenlign-
bart med Norges egen terrorerfaring;
Utøya. Den hører vi om støtt og stadig.
Norske idrettsfolk og medaljevinnere
begynnerå uttale seg om manglende
menneskerettigheter i arrangørland. Det
er bra. USA er en råtten 
terrorstat som har forårsaket død og 
elendighet over millioner av mennesker.
Er det en bra alliert for Norge?

Den 6. oktober var minnedag på Cuba
for tragedien for 43 år siden over 
medaljevinnere og andre som aldri 
kom hjem.

H. Boye Svendsen
i Havana

La XVIII Cumbre del Movimiento de Paises No Alineados - MNOAL - Det 18. toppmøte i De Alliansefrie land 
fant sted i Bakú i Azerbayán over 3 dager og avsluttet 26. oktober 2019.
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Røde Kors kritiserer verden 
for mangel på nødhjelp til Venezuela

Av NTB 

– Dette handler ikke om ressurser, det handler om politisk vilje, sier
Francesco Rocca, president i Det internasjonale forbundet av Røde
Kors- og Røde Halvmåne-foreninger. 

I september ba organisasjonen om cirka 460 millioner kroner for å
finansiere nødhjelp til Venezuela, men til nå har verdens land kun gitt
10 prosent. Dermed mangler Røde Kors penger til å sende livsviktige
medisiner og mat til landet. Det fører til at mange mennesker sulter og
dør, ifølge Rocca, som legger til at andre hjelpeorganisasjoner opplever
samme 
tendens.

Misbruker desperasjon
– Noen ønsker å bruke sivilbefolkningen, desperasjonen deres, som et
verktøy til å destabilisere landet, advarer han.

Venezuelas president Nicolás Maduro sitter fortsatt med makten i lan-
det, mens over 50 land, deriblant USA og Brasil, har anerkjent opposi-
sjonsleder Juan Guaidó som landets leder.

Som følge av den dype økonomiske, sosiale og politiske krisen, som
forsterkes av amerikanske sanksjoner, har 4,5 millioner mennesker for-
latt landet.

Giverglede for Bahamas
Rocca peker på at det er langt lettere å få inn penger til andre krise-
rammede land, også til land rammet av langtrukne konflikter som Syria
og Jemen.

Og da Røde Kors ba om penger etter orkanen på Bahamas i september,
gikk det bare ti dager før det hadde kommet inn over 70 millioner kro-
ner mer enn de 110 millionene som det ble bedt om.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at det er politiske grunner
som skaper en slik situasjon. Å hjelpe mennesker i Venezuela er ikke en
politisk handling. Det er den eneste måten å lindre lidelsene deres på,
sier Rocca.

Mine kommentarer: 
- Jeg kom over denne meldingen på Bistandsaktuelt. Siden 
jeg prøver å følge utviklingen i Latin-Amerika fattet jeg 
interesse, spesielt fordi jeg mener at hverken Røde kors eller
Bistandsaktuelt er modige i sine uttalelser, snarere tvert imot,
og de vet begge hvor penger til sine prosjekter kommer fra,
både her og i utlandet.

- Når Røde kors ba verdens alle land og nasjoner om 460 
millioner kroner til livreddende medisiner og matvarer så har
det til nå (desember) kommet inn 10% av dette. Venezuela er
i konflikt med USA som kjører regimeskifte operasjoner mot
landet og er den direkte  årsaken til nesten alle landets van-
skeligheter. Det som ikke sies er at USA har fått (truet til seg)
støtte til denne politikken fra alle landene i Limagruppen og
de fleste EU landene som anerkjente Guido fra dag en, og der-
ved anerkjent et kupp som hittil ikke er fullbyrdet. Så de
fleste «sitter stille i båten» og håper det går over, den ene
eller andre veien. Disse vestlige landene støtter ikke
Venezuela. 

Da Røde kors, ifølge presidenten Rocca, ba om penger til
orkanskadene på Bahamas så fikk de 70 millioner mer enn de
ba om på bare 10 dager. Så hvorfor denne store forskjells-
behandlingen? Bahamas ligger jo ikke langt fra Venezuela,
Men her snakker vi om USAs vestlige kjæledegge og lekeplass.
Monarki under den britiske dronningen, anglikansk kristen-
dom, engelsk språk, kapitalisme, amerikanske baser.   

Terje Enger

En Røde Kors-topp mener det er politiske grunner til at verden ikke gir hardt tiltrengt nødhjelp tilVenezuela. 
Desperate sivile betaler prisen, sier han.

Krisen er fortsatt stor i Venezuela. Foto: Schneyder Mendoza/AFP/NTB Scanpix 
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Cuba trenger og fortjener vår støtte. Det er vi sikre på at du er enige i, dersom du har lest dette bladet. 

Med Donald Trump som president i USA fortsetter truslene mot Cuba ytterligere. 
Den beste støtten du kan gi Cuba er å bli medlem i Cubaforeningen.

Kontingenten er kr. 350,- pr. år. Studenter eller lignende, etter avtale kr. 250,- pr. år). 
Årsabonnement uten medlemskap på Cuba Nytt kr. 250,- Adr., bankkonto, osv. - se side 2.

Verdensdiktaturet!
16. januar 2020

I sin 4. juli-tale til kongressen i
1821, sa USAs utenriksminister 
John Quincy Adams at hvis USA
skulle forlate den daværende 
ikkeintervensjonspolitikken, ville
det utvilsomt bli et ”diktatur” i 
verden og begynne å oppføre seg 
tilsvarende.

Politisk vitenskapsmann Jacob G. Hornberger, stifter og president i
”Fremtid i frihet”-stiftelsen, skrev 10. mai i fjor at han nettopp hadde
sluttført et større journalistisk arbeide med tittelen ”Diktaturet i verden”,
hvor han skrev at det ikke kan benektes at forutsigelsen til John Quincy
Adams hadde blitt en realitet. USA har virkelig blitt et diktatur i verden,
en arrogant, hensynsløs og brutal diktator som ikke tolererer motsigelser
fra noen som helst på kloden. ”Jeg bruker begrepet America nå fordi det

var Adams opprinnelig brukte, men i
realiteten er det USAs regjering som
har blitt verdensdiktaturet”, sier
Hornberger. Et godt eksempel på dette
fenomenet skjedde i begynnelsen av
forrige århundre da verdens diktator
påførte Cuba et grufullt sanksjons-
system hvor hatefulle deler har 
bestått frem til i dag.

Det er urettferdig nok å straffe uskyldige utenlandske borgere med død 
og fattigdom for en politisk sak. Men det er også viktig å merke seg at 
sanksjoner  er et angrep på den økonomiske friheten til det amerikanske 
folket selv, fordi det involverer sanksjoner mot amerikanske borgere også.
Hvis en amerikaner handler med en iraner, en cubaner eller en venezuela-
ner, vil verdensdiktaturet true, forfølge og anklage han eller henne med
hevngjerrige intensjoner, i kriminal-domstoler, siveile bøter eller begge
deler.

Et tilsvarende system med sanksjoner
ble på 90-tallet påført Irak, noe som
drepte hundretusenvis av irakiske og
andre barn i den arabiske verden. 
Det plaget ikke diktatoren, i alle fall
ikke nok til at det ble slutt på sanksjo-
nene. Hele ideen var jo at hvis mange
nok barn blir drept, ville den irakiske 
diktatoren Saddam Hussein enten 

abdisere til fordel for en USA godkjent diktator, eller det ville bli et 
statskupp eller en voldelig revolusjon som ville gjøre samme nytte. USAs
FN ambassadør, Madeleine Albright uttrykte diktaturets offisielle syn da
hun annonserte at en halv million døde irakiske barn som følge av 
sanksjoner ”var verdt det”.

Et annet eksempel på dette var saken
om Meng Wanzhou, en kinesisk borger
som arbeidet som finansdirektør i det
gigantiske teknologikonsernet Huawei. 
Etter å ha blitt arrestert av Canadiske 
myndigheter og plassert i husarrest,
fikk hun føle vreden til verdens-
diktaturet.

For hva var hennes påståtte forbrytelse? Ha brutt USAs sanksjoner mot 
Iran? Hva har USAs sanksjoner mot Iran å gjøre med Kina? Ganske 
nøyaktig ingenting! Hun er kinesisk borger, ikke amerikaner. Så hvorfor 
blir hun anklaget av USAs regjering?

Sanksjoner har etter hvert blitt et vanlig verktøy for USAs utenrikspolitikk.
Nesten ingen bryr seg om deres pålegg og tvangsmidler. Deres målsetting 
er å true utenlandske foretak og personer med død, lidelse og økonomisk
fordervelse. Målet er å tvinge deres regjeringer til å følge viljen til den 
amerikanske diktatoren og hennes voldelige og brutale agenter.

Hva kan være mer voldsomt og hensynsløst enn å true uskyldige 
mennesker med død og fattigdom for å nå fram til deres regjeringer? 
Det er velkjent at de fleste av verdens borgere har liten kontroll over 
sine regjeringers handlinger. Det gjelder også i USA. Så hva er moralen i 
å straffe uskyldige borgere som metode for å oppnå et politisk overtak? 
Det er så klart terrorisme, og det er nettop derfor terrorisme er fordømt.
Washington er ikke fornøyd med å kreve at deres borgere godtar og 
medvirker til deres ondskapens system. I sin rolle som planetens diktator,
rekvirerer den føderale regjeringen alle til å medvirke i dette systemet.
Diktaturet forlanger å beholde verdens jurisdiksjon for seg selv.

Hvorfor er uskyldige utenlandske borgere målskive for død og økonomisk
elendighet bare fordi det offisielle  USA ikke liker regjeringen deres? 
Hvorfor blir friheten til amerikanske borgere ødelagt av de samme 
grunnene? Og hvorfor blir utlendinger i alle verdensdeler anklaget og 
rettslig forfulgt for å bryte den føderale regjeringens ondskapsfulle 
straffesystem?

Manuel E. Yepe 
(oversatt og bearbeidet av Terje Enger)
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Besøk vennlige og glade Cuba

En annerledes reise, til et gjestfritt og hyggelig folk!

Cubaforeningen i Norge www.cubaforeningen.org
Tlf. 988 94 272 (kontakt) Epost:cubaforeningen@gmail.com

Møt det cubanske folk i arbeid og fest. Rike opplevelser. Gode minner.....

Bli med på 10 spennende og lærerike dager på Cuba!
Ta kontakt med oss for flere opplysninger, og få tilsendt program!

Turen koster ca. kr. 12.000,-/10.000,- (single/dobbel) - eksklusive flyreisen 
Hotellrom og de fleste måltider og visum er inkludert. 

Innkalling til årsmøte i Cubaforeningen
Sted: Asylet, Grønland 28, Oslo, 2. etg.

21. mars 2020 kl. 12:00

Dagsorden:

Frist for forslag som ønskes behandles på årsmøtet må sendes til styret 
i henhold til vedtektene 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet er for medlemmer.

Etter årsmøtet er det åpent møte kl. 14:30  - samme sted.
Årsmøtedokumenter på www.cubaforeningen.org

1. Åpning
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Konstituering
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett

7. Bevilgninger   
8. Vedtekter
9. Arbeidsplan 
10. Uttalelser /Innkomne forslag
11. Valg
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Reis med Cubaforeningen!

Ta kontakt med oss!
www.cubaforeningen.org
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• GRUPPER 
• DELEGASJONER 
• SOLIDARITETSBRIGADER
For tips, spørsmål om visum, kontakter etc.

BLAD I POSTABONNEMENT

Ved varig adresseforandring, send bladet videre,

mens den nye adressen sendes til:
Cubaforeningen i Norge, Grønland 12, 0188 Oslo

Cubaforeningen kan arrangere gruppeturer med faglig innhold 
fra helse til gamle biler.
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