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Enkelt å reise til Cuba

Cubas Ambassade
Oscar de los Reyes Ramos

Postadresse: PO Box 4081 AMB 0244 OSLO
Besøksadresse: Oscarsgate 78 B,  1. etg., 0256 Oslo

tlf. 2308 3263   e-post: consulado@embacuba.no
www.embacuba.no/consulado

Turistvisum
Som turist trenger du et turistvisum.

Send på mail til
teenger2@online.no 
eller post
Terje Enger, Grimesvingen 7, 
2866 Enger:

• Adresse og telefonnummer

• Kopi av relevante sider i passet
(passnr. og navn)

Faktura på kr. 475,- vil bli tilsendt.
Du kan overføre pengene til 
bankkonto 0539 59 97426
(Cubaforeningen) 

Merk betalingen med hvem den 
er for.

Visum sendes pr. post
Gjelder for forretningsreisende, 
journalister, studenter, folk med 
familie i Cuba og andre som ikke 
reiser som turister.

1. Fyll ut visumformularet du mottar 
fra ambassaden, og vedlegg et 
passfoto. Dette formularet må du 
sende i posten, og på forhånd på 
faks.

2. Om du ønsker visumet tilsendt 
med post, sender du passet ditt 
rekommandert sammen med 
søknadsskjemaet du fikk fra 
ambassaden og kopi av betaling 
for visumet. I tillegg må du ved-
legge frankert konvolutt 
(rekommandert) for tilbakesending 
når du får visum.

3. Visumsøknad må gjøres 30 dager 
på forhånd.

Kostnaden ved visum vil bli opplyst av
konsulatet. Betalingen for dette gjøres
til bankkonto 7058 05 79556 eller med
bankremisse. Bestill søknadsskjema
ved å sende adressert og frankert
svarkonvolutt, og du får skjema til-
sendt (se over for adresse).

Bemerk:
Du kan søke om visum ved direkte

henvendelse til Cubas ambassade

(adr., tlf. og faks: se ovenfor).

Åpningstider fra kl. 09.00 til 12.00,

mandag - torsdag. 

Juli og august stengt.

Kontakt Cubaforeningen

www.cubaforeningen.org

cubaforeningen@gmail.com

CUBASENTERET
er stedet om du ønsker

OPPLYSNINGER I
FORBINDELSE MED CUBA

• om feriemål (herlige badestrender,
dykking, surfing, fisking, fjell-
vandring m.m.)

• som «base» for andre reisemål i
Karibia eller Mellom-Amerika

• for studier (spansk, musikk, kultur
m.m. universitet, høgskole)

• for forretningsreise, konferanser, 
seminarer m.m.

• for helseturisme
• for temareiser
• for abonnement på cubanske tids-

skrifter
• for den årlige arbeids- og studie-

brigaden
• for solidaritetsarbeid, hjelpe-

prosjekter m.m.
• om Cubaforeningen i Norge
• og generelle opplysninger

Her kan du også få kjøpt
cubansk litteratur m.m.

Cubaforeningen i Norge
Grønland 12, 
0188 Oslo

www.cubaforeningen.org
cubaforeningen@gmail.com

Kto. 7874 06 88315
Humanitær hjelp: Kto. 0540 07 42776

Redaktør/kontakt:
E-post: teenger2@online.no

Telefon: 41 60 42 87

2 CUBA NYTT  2-2020

Hvordan er den cubanske farmasøytiske industrien

forberedt på å møte COVID-19 ......................................................4

Til Norges utenriksminister: Fordøm USAs sanksjoner!.......................5

Uttalelse fra utenriksministeren for republikken Cuba, 

Bruno Rodríguez Parrilla ..............................................................6

Brev til Chomsky fra Italia............................................................7

Vil korona-viruset ødelegge globaliseringen?...................................8

Verden blir galere. Bolsonaro reviderer Brasils historie ...................10

ICAPs melding til Verdensbevegelsen for solidaritet med Cuba 

i en tid med Covid19 - Blokade: Nei. Solidaritet: Ja. .....................12

Nobels Fredspris bør gis til den Cubanske Henry Reeve Brigaden ......13

Nyliberalismen krever militarisering .............................................14

Kinas finansiering av Latin-Amerika .............................................16

Innlegg fra Mayo Bustos ............................................................17

"Leonardo Padura - en krimlitterær guide til Havanas 

mørke mysterier".......................................................................18

Hans Jacob Ohldieck : Vandringer i Havanna .................................19

I serien ”Norske sjøfolk og Cuba”: Jon Kemi og revolusjonen...........25

Professora Bull og Venezuela.......................................................26

Innhold

I redaksjonen: Terje Enger Layout og trykk: Welten Design AS 
IT Grafisk AS



CUBA NYTT  2-2020 3

Leder

En fare for verden, ikke klimaet, men verden
slik den fremstår og utvikler seg i levesett
og oppførsel mellom folk og stater er 
skremmende og egoistisk.

Avtaler mellom stater, vedtak i de Forente
Nasjoner, løfter om nedrustninger, verdensom-
spennende FN baserte helseforpliktelser og
sundt politisk vett kastes på skraphaugen når 
vi står midt i en krig mot en pandemi som
egentlig krever alle våre menneskelige ressurser
og innovasjoner. Samtidig tappes våre samfunn
for arbeidskraft og samhold av en stadig 
smartere kapitalisme hvor vi knapt nok kjenner
aktørene, eller hvor de bor og hva de eier. 

USA er i en forferdelig, men selvforskyldt, 
krise med daglige rasistiske drap. Mange av
dem begått av landets myndigheter, som i beste
fall ikke har kontroll over ordensmakta, i verste
fall styrer mot enda en krig. Det er lett å peke
på Donald Trump, som begår feil på feil, og
bare vifter bort enhver kritikk uten å ta ansvar.
Men hva med resten av landet? Partiet
Republikanerne reagerer jo ikke, regjeringen er
bare tafatt og lydig, i likhet med vår egen, og
NATO i forholdet til Trump.

Men for Cubavenner er situasjonen i Latin-
Amerika viktig, og det er ikke gode nyheter.
Området rystes av kriser og uroligheter. Cuba og
Venezuela utsettes for stadig mer ødeleggende
sanksjoner, og nå rammes også Nicaragua og
Bolivia av voldsomheter som er styrt fra USA 
og grupper de kontrollerer. Bolivia har opplevd
et regelrett statskupp etter oppskriften fra
Venezuela med selverklært president og øyeblik-
kelig anerkjennelse fra lakeiene. I Equador
måtte presidenten Moreno, USAs foretrukne,
rømme landet etter å ha foretatt kutt i budsjet-
tene for å tilfredsstille IMFs lånekrav. I Peru 
har presidenten oppløst nasjonalforsamlingen.
Argentinas nyliberale politikk har ført til at 
over en tredjedel av befolkningen lever i fattig-
dom som følge av at Macri fikk enorme lån av
finansinstitusjonene, men som landet ikke 
kan betale. Nå må venstresiden slite med 
resultatene til neste gang finanselitene og 

bankene vil tappe landet. Chile rammes av
demonstrasjoner på størrelse med de som i sin
tid felte diktaturet. Milliardæren Pinera skylte
på Cuba og Venezuela i beste USA oppskrift,
men gjør ikke det lenger. Brasils Bolsonaro 
driver en ekstrem høyrepolitikk som ikke har
noen støtte i flertallet, tvert imot. Korrupsjon
og skandaler fører til store demonstrasjoner
hvor politiet har frie hender til å skyte når de
finner det nødvendig. I Colombia hjalp det ikke
med Fredspris til presidenten. Geriljaen opplever
at de utsettes for systematisk utrydning, og
sosiale ledere rammes likedan. President Duque
med verdens største narkotikaproduksjon, 
paramilitære grupper og 6 millioner intern-
flyktninger har beskylt Venezuela for å støtte
geriljaen og lagt fram falske bevis. Geriljaene
på sin side har til dels væpnet seg på nytt. 

Cuba har en mektig fiende, USA, som fra Fidels
frigjørende innmarsj 1. 1. 1959 har kjempet
med alle midler mot landet. USA presidenter 
på rekke og rad, både berømte og beryktede,
har prøvd å ødelegge for landet, men Cuba har
også venner, i hele verden faktisk. Venstreveien
har siden Fidel Castro og Hugo Chavez fant
hverandre fungert godt for Cuba.

Terje Enger redaktør

Foto: Shutterstock

Kjære Cubavenner og andre humanister!
Cuba berømmes nå i disse vanskelige koronatider fra mange hold. Over hele verden takkes Cuba for at de deler av det 
som de rår over, av leger, helsepersonell, smittevernutstyr, forskningsresultater og medisiner. Cuba kaster seg inn i 

verdens-fellesskapets anstrengelser for raskest mulig å utvikle en vaksine som kan stoppe pandemien.  
På det området har de stor erfaring og kunnskaper, noe dere Cubavenner vet mye om ettersom Cubaforeningen gjentatte
ganger har donert innsamlede midler til MediCuba for at de skal kunne kjøpe råstoffer til produksjon av egne medisiner.

Det er absolutt, og helt nødvendig ettersom slike råstoffer står på USAs sanksjonslister mot Cuba. 
De grusomme sanksjonene koster liv og sykdommer, ikke bare på Cuba, men alle steder hvor cubanerne er til stede med
katastrofeberedskap og livredning. De er innført av USA i den ene hensikt å tvinge Cuba i kne og nullstille revolusjonen.

Denne politikken støttes av Norge, eller i det minste protesterer vi ikke. Det er skammelig enten eller!

Jeg vil bruke kr. 500.- av min pensjon som jeg overfører til vår konto for humanitær hjelp: 05400742776. 
Beløpet er valgt fordi det gir rett til fratrekk på skatten, noe som bidrar til at de fleste av oss kan unnvære såpass. 

Det er selvfølgelig fint hvis du kan gi mer, det kan som sagt bidra til et gjennombrudd i arbeidet med corona-vaksinen.

Terje Enger redaktør. 
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Publisert 18. mars 2020 av Cubaforeningen 

Dr. Eduardo Martínez Díaz, direktør for BioCubaFarma Business Group,
rapporterte på en pressekonferanse fredag om hvordan den kubanske
legemiddelindustrien har forberedt seg på å møte det nye SARS CoV-2
coronaviruset, som allerede er diagnostisert hos fire pasienter på øya.

Som en del av planen regjeringen har utformet for forebygging og kon-
troll av denne sykdommen, har forretningsgruppen BioCubaFarma flere
oppdrag. Ett av dem er å garantere for alle medisiner, inkludert i forsk-
ningsplanen for behandling og direkte angrep på COVID- 19, samt 
eventuelle komplikasjoner som kan oppstå hos pasienten.

Denne prosedyren, utviklet av kubanske eksperter, tar hensyn til erfa-
ringene fra Kina, der det første tilfellet av det nye koronaviruset ble
oppdaget, forklarte Martínez Díaz.

“Chinese Pharmaceutical Association har utgitt en guide for forebygging
og behandling av det nye koronaviruset. Selv om en spesifikk og effek-
tiv behandling ennå ikke er definert, så er det retningslinjer for behand-
ling. Det første produktet som anbefales er interferon, som finns i det
asiatiske landet for å bekjempe sykdommen.»

Det genspleisete interferonet alfa 2B antiviralt (IFNrec), et ledende pro-
dukt i cubansk bioteknologi, har også blitt produsert på det kubansk-
kinesiske anlegget ChangHeber, i byen Changchun i Jilin-provinsen siden
25. januar.

Martínez Díaz forsikret at Senter for genteknologi og bioteknologi/
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)* har «alle mulig-
heter til å levere dette antiviruset til det nasjonale helsesystemet.»
Dessuten har «vi for øyeblikket forespørsler fra et stort antall land. Vi
imøtekommer søknadene fordi vi har tilstrekkelig kapasitet, uten å risi-
kere kvantumet som kreves i landet vårt.»

«I tillegg til interferon, er det 22 produkter som er en del av denne
behandlingsprotokollen og som må garanteres av den nasjonale indu-
strien,» sa presidenten for BioCubaFarma. Cuba har nok interferon til
sitt eget helsesystem, og til etterspørselen fra andre land.

Marta Ayala, visedirektør for CIGB, forklarte at interferoner er molekyler
kroppen produserer selv i møte med virusangrep; derfor er de et første
naturlig forsvar immunforsvaret vårt har for å bekjempe virusets inn-
trenging, og de deltar også i hemming av virus-reproduksjon. Derfor 
er det logisk at de også brukes som en protokoll mot utbrudd av virus-
sykdommer, det være seg av koronavirus eller andre infeksjoner for-
årsaket av virus.

«I utbruddene av SARS (alvorlig akutt luftveissyndrom) i 2002 og MERS
(alvorlig respirasjonssyndrom assosiert med Midtøsten) i 2012, ble inter-
feroner også brukt til forebygging og behandling av personer som ble
smittet. Studier som ble publisert senere, viste at logikken på en måte
var basert på det faktum at disse virusene, i stedet for å sette i gang
produksjonen av interferoner, reduserer organismens produksjon av disse
molekylene av seg selv. Ved å administrere det på en eller annen måte
utenfra, som medisin, kan dette molekylet, for mennesker, være en 
riktig tilnærming. Slik kan interferon, i rammen av behandlingene som 
brukes, være et viktig element, ”forklarte han.

Hvordan er den cubanske farmasøytiske 
industrien forberedt på å møte COVID-19 
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I følge spesialisten begynte eksperter på kinesiske sykehus å studere og
introdusere bruken av interferon i behandlingsprotokollene sine. «Vi har
levert det genspleisete Humane Interferon Alfa 2b som er produsert av
joint venture-selskapet Changchun Heber Biological Technology Co., i
Jilin, Kina, med kubansk teknologi. Der har det blitt brukt forebyggende
til og med på sårbart helsepersonell, samt på pasienter som behandles 
i landet ”.

På Cuba har vi fulgt det som er publisert og laget behandlingsprotokoll
for, og vi har forberedt oss på bruken av det genspleisete, humane
Interferon Alfa 2b som vi produserer her på Cuba, siden vi har kapasitet
i joint venture bedriften, men også her i landet, sa han.

«Bruken er i form av forstøvning, en rask måte for dette molekylet å 
nå luftveien på, og virke i de tidlige stadiene av infeksjonen. På dette 
tidspunktet har den genspleisete humane Interferon alfa 2b fra Cuba
også blitt inkludert i behandlingsprotokollene til vårt Folkehelse-
departement. Vi har også mottatt forespørsler fra helsedepartementene 
i flere land i verden som er interessert i å dele erfaringene raskt, slik 
at det kommer til så mange mennesker som mulig for å takle denne 
pandemien mer effektivt, «sa Ayala. «Vi er i stand til å møte behovene
til Cuba og andre land,» la han til.

Produksjonen av resten av medisinene i behandlingsprotokollen økes
Rita María García Almaguer, direktør for drift og teknologi for
BioCubaFarma, rapporterte at industrien har forberedt seg for nå å
kunne ha ressursene som kreves for å møte denne pandemien som 
plager mange land i verden og hvor de første tilfellene på Cuba allerede
er rapportert.

«Jeg kan forsikre dere om at vi kan garantere produksjon av de 
22 medisinene som inngår i Helsedep.-protokollene, i forbindelse med
behandlingen av det nye koronaviruset,» sa lederen, som la vekt på at
innsatsen i dag er fokusert på å øke dekningen for å ta hensyn til 
antallet pasienter som kan bli involvert til enhver tid.

Produksjonssystemer er organisert for å øke produksjonen av disse 
stoffene, for å ha tilgang til det arsenal som til enhver tid kan være
nødvendig. Vi er i ferd med å skaffe ressurser for å gi denne tryggheten,
og for at vi til rett tid kan ha de nødvendige medisinene. Akkurat nå er
alle medisiner som kan være nødvendige for håndtering av COVID-19
garantert i helseinstitusjoner for et betydelig nivå av pasienter, og vi
fokuserer på produksjon av antiretrovirale(virushemmende) midler, 
antiarytmika, blant andre, ”sa han.

Forskning og utvikling mot COVID-19
Den andre komponenten i planen er forskning og utvikling, og
Biocubafarma jobber ikke bare med utvikling av nye produkter, men 
også med å studere hvordan andre, som allerede eksisterer, kan bidra 
til positiv respons hos pasienter, sa Dr. Eduardo Martínez Díaz, direktør
fra BioCubaFarma Business Group. På samme måte fortsetter studien av
produkter som industrien har i utviklingsfasen, produkter som hemmer
virus. Dette er tilfellet er med to peptider, ett av dem er CIGB-210.

*Senter for genteknologi og bioteknologi/ Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB) http://www.cigb.edu.cu/
Cubadebate, 13.03.2020

Oversatt av Svein Mortensen

Til Norges utenriksminister: 

Fordøm USAs sanksjoner!

Dr. Eduardo Martínez Díaz, 
direktør for BioCubaFarma Business Group, 

Verden er dypt preget av en pandemi som tar liv og drastisk har endret
hverdagen til folk flest. Norge er, som mange andre land, rammet av
COVID-19. Midt opp i denne prekære situasjonen kjemper en rekke land,
først og fremst Iran og Venezuela, mot USA kriminelle sanksjoner og
økonomiske terror. Dette hindrer disse landene i å få tak i medisiner og
viktig utstyr for å kunne bekjempe viruset og helbrede syke. 

Atter en gang viser Cuba at «en annen, solidarisk, verden er mulig»,
mens USA, Nato og EU vanskeliggjør kampen mot COVID-19. Cuba som i
60 år har vært under USAs blokade, viser sin fulle solidaritet og huma-
nistiske styrke- der kapitalismen mislykkes. Cubanske leger befinner seg
i mange land, blant annet i Italia, for å bistå i kampen mot viruset.

Cubanske leger spilte en viktig rolle i kampen mot Ebola-viruset i Afrika
i 2014. Flere land i verden ber igjen Cuba om bistand og stoler på at
Cuba, uansett hvilken situasjon de befinner seg i, vil stille opp.

Internasjonal solidaritet er et prinsipp for Cuba og en av grunnpilarene i
revolusjonen.

Norge er en trofast alliert av USA og må bruke sin posisjon til å for-
dømme måten USA utnytter krisen på. Det at USA styrker sanksjonene
mot land, der viruset er ute av kontroll, er ensbetydende med folkemord.
Flere steder i verden pågår det i en tid som denne underskriftskampanjer
mot USAs sanksjoner. Cubaforeningen i Norge krever at Norge fordømmer
USAs blokader og økonomiske terror. Verden, også Norge, er nå avhengig
av internasjonalt samarbeid på kryss og tverr av regjeringer og ideo-
logier.

For Cubaforeningen i Norge
Cihan Karakoc
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Utenriksdepartementet, 30. april 2020. 

Som Utenriksdepartementet rapporterte rundt klokken 02.00 i dag, 
det vil si tidlig om morgenen torsdag 30. april, skjedde det en terror-
handling mot republikken Cubas ambassade i Washington, USA.

En ukjent person avfyrte et automatgevær mot ambassadebygningen.
Det var ingen skader på ambassadepersonalet. De er beskyttet og i sik-
kerhet. Det ble imidlertid materielle skader som følge av mange skudd.

Den cubanske regjeringen venter på etterforskningen fra amerikanske
myndigheter når det gjelder identiteten og motivasjonen til den som
gjennomførte denne aggresjonen. Regjeringen håper at en slik etter-
forskning vil være uttømmende og rask, samt at resultatene vil bli delt
med våre myndigheter.

Den cubanske, diplomatiske representasjonen i Washington, D.C., har 
et beskyttelses- og sikkerhetssystem til å motstå enhver trussel mot 
det diplomatiske personellet, deres familier, og anlegget.

Klokka 12 i dag tilkalte jeg Chargé d'Affaires ved USAs ambassade i
Havanna, fru Mara Tekach, for å ta opp denne ekstremt alvorlige 
hendelsen.

Jeg uttrykte overfor henne vår sterkeste protest mot det alvorlige 
terrorangrepet mot den cubanske ambassaden. Jeg spurte henne 
hvordan USAs regjering ville reagere på et slikt angrep på en av 
deres ambassader?

Jeg insisterte på at det er en forpliktelse for alle stater å iverksette
passende tiltak for å beskytte lokalene til en diplomatisk representasjon,
akkreditert til deres territorium, mot enhver forstyrrelse eller skade,
sørge for å unngå at roen og dens normale drift blir forstyrret, eller at
dens verdighet blir krenket. Dette følger av 1961-konvensjonen om
diplomatiske forhold.
Jeg la vekt på alvoret i hendelsen som truet livet og sikkerheten til de
ansatte ved ambassaden og deres familier. Jeg krevde større samarbeid
fra myndighetene i USAs regjering for å oppklare fakta og gi garantier
for at handlinger som dette ikke vil bli gjentatt og ikke gå ustraffet;
inkludert denne hendelsen som nettopp har funnet sted.

Jeg henviste respektfullt overfor Chargé d'affaires, at et angrep som
dette mot den cubanske ambassaden i USA uansett har blitt oppmuntret
av den økende fiendtlige retorikken mot landet vårt. Der er offentlige
myndigheter systematisk involvert, både USAs utenriksminister, ledende
tjenestemenn i departementet som har ansvaret for forholdet til den
vestlige halvkule, inkludert USAs egen ambassade i Havana.

Jeg argumenterte også for at det ikke er mulig å skille denne hendelsen
fra intensiveringen av politikken for aggresjon og fiendtlighet som USAs
regjering praktiserer mot Cuba. Det er heller ikke innstrammingen av
blokaden, som inkluderer ukonvensjonelle tiltak, selv under Corona-
pandemien, som påvirker hele planeten.

Under angrepet var et titalls funksjonærer og diplomater i alvorlig fare 
i ambassaden.

Vi setter pris på den profesjonelle innsatsen til USAs rettshåndhevings-
enheter som raskt innfant seg på åstedet.

Uttalelse fra utenriksministeren for republikken Cuba, 
Bruno Rodríguez Parrilla
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Gjerningspersonen, hvis identitet den cubanske regjeringen ikke har
blitt informert om, ble arrestert av lokale myndigheter på åstedet og 
er i deres varetekt.

Jeg minnet også om at oppfordringer til vold mot cubansk medisinsk
personell i tredjeland, slik som det nylig skjedde i Bolivia, og som inklu-
derte deltagelse av amerikanske tjenestemenn, baktalelse og demonise-
ring av helsepersonell, oppmuntrer til voldelige handlinger. Det er heller
ikke mulig å skille denne typen hendelser fra effekten av hatpolitikk og
snakk som fremmer splittelse og sosial vold.
Jeg minnet den kjente diplomaten om at det er alvorlige historiske
eksempler på voldelige og fiendtlige handlinger, inkludert terrorhand-
linger, mot cubanske diplomatiske tjenestemenn med base i USA. Dette
har skjedd både ved ambassaden i Washington, og i Cubas faste repre-
sentasjon i FN, i New York.

Jeg minnet om at grupper og enkeltpersoner som har begått terrorhand-
linger mot Cuba, opererer på USAs territorium og har operert straffritt i
årevis. Dette er vel kjent for regjeringens lovhåndhevelsesorganer.

Jeg uttrykte overraskelse over at det har gått mer enn 12 timer siden
angrepet på vår ambassade, uten at de offisielle myndighetene i USA, 
regjeringen, eller utenriksdepartementet, har kontaktet våre myndighe-
ter. Det har ikke vært noen offisielle uttalelser, ikke engang tweets 
som så ofte refererer til Cuba, fra offisielle tjenestemenn i USA eller
USAs ambassade.

Jeg oppfordrer på det sterkeste utenriksdepartementet til raskt å iverk-
sette de tiltakene som er nødvendige for fullt ut å oppfylle ansvaret 
som Wien-konvensjonen pålegger og garantere full sikkerhet for Cubas
ambassade, for den permanente representasjonen til De forente nasjoner
i New York, samt personellet i begge representasjoner og de medføl-
gende familiemedlemmene. Til slutt tilbyr jeg cubanske myndigheters
samarbeid med for gjennomføringen av etterforskningen.

Bruno Rodríguez Parrilla

Sittende hjemme som alle andre, som er
såpass heldige, bestemte jeg meg for å 
skrive til Noam Chomsky, først og fremst for
å høre hvordan han har det, men også for 
å høre hans mening om koronaviruset, krisen
og folkets reaksjoner. Noen har nylig ment 
at viruset kan ha blitt spredd med vilje, av
økonomiske eller geopolitiske interesser. 
Professor Chomsky, hvis bøker jeg har hatt
den glede å oversette i en del år, svarte meg
i løpet av få timer, snill som han er.

Han sier at han har det fint. Som oss holder
han seg hjemme i Tucson med kona, Valeria. 
Ikke for det at det stopper ham, noe som er 
umulig.

Han forteller meg at han får hundrevis av forespørsler hver dag om
intervjuer, nå mer enn noen gang, og at han har en «fryktelig kalen-
der». Jeg ville gjerne ha spurt om mer, og jeg vet at han ville svart hvis
han kunne. «Situasjonen er meget alvorlig» sier han «Og det er absolutt
ingen troverdighet i påstander om at viruset er spredd med hensikt». 
Og forholdet til forskjellige staters opptreden er det jo «de asiatiske 
statene som ser ut til å ha lykkes i å isolere viruset, mens EUs aksjoner
kom sent.» Og hans eget land?

“USAs reaksjon har vært grusom. Det har vært nesten umulig for folk å
få testet seg, så vi har ikke engang en ide om hvor mange tilfeller det i
virkeligheten er.» I sin respons minimaliserer han som «Jeg vet ikke om

det er noe av verdi her som det er verdt å
publisere», finner vi i et nøtteskall tonen til
hva vi trenger for å forstå sannheten. «Det
nyliberale angrepet har etterlatt hospitalene
uforberedt. Som for eksempel antallet senger
som er kuttet for å gi større effektivitet.» 
Det som forverrer ytterligere, er “Hurricane
Trump.” Ting kommer til slutt til å endre seg 
i USA, men så langt har hverken Trump eller
Kushner (Jared, Trumps svigersønn og nære
rådgiver) har minsket alvoret i krisen. Denne
tilnærmingen ble så forsterket av høyresidens
medier, noe som førte til at en masse men-
nesker ikke engang fulgte de mest grunnleg-
gende forsiktighetsregler.» 

Til slutt sier Chomsky med få ord hva vi trenger å vite om det systemet
vil lever i. “Generelt sett er denne krisa bare nok et viktig eksempel på
at troen på markedet er en feil, på samme måte som trusselen om miljø-
ets undergang er det. I mange år har regjeringen og de multinasjonale
farmasøytiske selskapene visst om at det er en stor mulighet for at det
ville oppstå en alvorlig pandemi, men fordi de ikke så noen profitt i 
å forberede seg for det, ble ingenting gjort.» 

Tusen takk, professor. 
Håper å se deg snart. «Vær forsiktig og bli hjemme.»

Valentina Nicolì 
(Oversatt av Terje Enger)

Brev til Chomsky fra Italia

Noam Chomsky  Foto: Mila Frati
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I et middagsselskap i februar fortalte en arkitekt meg at han hadde
problemer med å sluttføre et byggeprosjekt. Det var teppene. De fles-
te vegg til vegg teppene for store konstruksjons prosjekter i USA, for-
klarte han, kommer fra Kina. Koronavirusets utbrudd i Wuhan, og den
følgende nedstengningen av mange kinesiske fabrikker fikk en bøl-
gende effekt over verdens økonomier helt ned til teppe legging i ame-
rikanske bygninger. 

Den globale spredningen av en ny sykdom har avslørt vårt lettvinte moder-
ne liv. Ettersom det flytter rundt omkring i verden, har koronaviruset kom-
promittert det sirkulerende systemet med globalisering som på dramatisk
vis reduserer den internasjonale flyten av penger, gods og mennesker.
Sykdommen har gjort dette på en heller økonomisk måte, ved å smitte
mindre enn 100,000 mennesker hittil. Overbefolkning og frykt har gjort
mesteparten av jobben for den. 

I en verden av ting, har koronaviruset infisert de globale leveringskjedene
som kobler produsenter og kunder. Havna i Los Angeles, den største havna
i USA, har redusert med 25% i februar. Container trafikken generelt, gikk
tilbake med  over 10 % prosent siste måned.

Produsenter som baserer seg på å finne komponenter i land langt borte har
allerede tenkt om igjen om sin deltagelse på det globale samlebåndet på
grunn av transportkostnader, toll og økt automatisering.  Denne tilbake-
vendingen til hjemlandets muligheter vil få “hjelp” fra problemene med
koronaviruset.

Menneskene, også, kommer ikke til å flytte på seg så mye lenger.
Flyselskapenes service inn og ut av mest berørte stedene, Korea, Italia, er
kansellert. Salget av flybilletter sank raskt med 10 % lavere enn samme
periode året før. Cruise industrien, etter utbrudd på et par riktig store skip,
har fått en alvorlig knekk.

Etter å ha ignorert koronavirusets utbrudd i Kina i hele februar, tok marke-
dene seg igjen i den siste uka. Børs markedet tapte 6 milliarder dollar på
en uke, sin værste oppvisning siden finanskrisen for et tiår siden. Dette er
testamentet til både standhaftigheten til problemene og inkompetansen til

visse nasjonale ledere, som for eksempel Donald Trump. Til tross for inter-
vensjonen i sentralbanken og andre sentrale banker fortsetter markedskref-
tene å gjøre seg gjeldende. 

Det kan virke latterlig å forvente at et dødelig virus, selv om det sprer seg
i pandemisk fart, kunne reversere en økonomisk bane som det har tatt mer
enn et hundreår å skape, men koronavirusets utbrudd sammenfaller med
angrep på den økonomiske globaliseringen fra mange forskjellige grupper.
Miljøforkjempere, for eksempel, har lenge vært skeptiske til den uregulerte
globale økonomiske veksten. Trusselen om klimaendringer har skjerpet
denne kritikken og fått den plassert i mainstream debatten.

Imellomtiden, forverrede økonomiske forskjeller har reist spørsmålet om
kapasitet i den økonomiske globaliseringen til å løfte alle båtene i flo sjø.
Til og med IMF har godtatt den fordervelige virkningen av denne ulikheten
(men uten å engasjere seg i den nødvendige institusjonelle overhaling som
kan gjøre noe med problemet). Til slutt er det kanskje slik at nedbremsing-
en av den globale integreringen det siste tiåret antyder at verden allerede
har passert toppen av globalisering. 

På toppen av disse systematiske utfordringene, har en økende politisk
populisme pekt ut den globale økonomiske eliten som «fiende av folket».
Donald Trump har utfordret denne eliten og deres ortodoxe frihandel ved å
innføre tollsatser på både allierte og en rekke andre og så trekke ut USAs
deltagelse i store handels avtaler, som for eksempel Trans Pacific
Partnership.

Handelskrigen han startet med Kina er vel den som har hatt størst virk-
ning. Den har truffet begge økonomiene hardt, med tap av jobber, høyere
regninger for forbrukerne, og tapte markeder for fabrikanter og bønder.
Den senere avtalen mellom Beijing og Washington ikke unntatt, da de fles-
te av tollsatsene fortsatt er gyldige.  

I mellomtiden har Storbritannia langt om lenge kommet seg ut av EU i år,
noe som er en seier for økonomiske nasjonalister. Populister andre steder
har raljert mot det Steve Bannon kaller “Davos klassen.” Nyliberal ortodoxi
har åpnet veien for slagord som America First, Brazil First, og lignende. 

Vil korona-viruset ødelegge globaliseringen?

Photo: CDC/Dr. Fred Murphy – Public Domain
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Et slikt tilbakefall er ikke nødvendigvis fatalt. Globalisering har blitt utfor-
dret før av finanskriser, pandemier som Hong Kong Flu, og til og med Y2K.

Denne gangen imidlertid, er det, det globale samfunnets feil som har eta-
blert nye regler for økonomiens veier, omgivelser og helsestell lager en
perfekt storm av internasjonal disfunksjonalitet. Hvis noe med en relativt
lav dødelighet somkoronaviruset— mellom en og fire %, sammenlignet
med 50 % for Ebola — kan gjøre så stor skade på den globale økonomien,
så var kanskje pasienten allerede skadet av noen underliggende forhold.  

Pandemi
Når mennesker reiser har de med seg all slags bagasje, inkludert dødelige
sporer.

Slik var den store oppdagelsestidens era også en utbredelse av folkemord.
Oppdagelsesreisende fra den nye verden brakte med seg en mengde syk-
dommer som kopper og meslinger som var fremmede for urbefolkningens
samfunn. De koloniale inntrengerne gjorde Americas til et område for krig
og slaveri. Men det var disse sykdommene som i hovedsak var ansvarlig for
en katastrofal reduksjon av befolkningene rundt om i Americas. Så mange
som 56 millioner mennesker, eller 10 % verdens befolkning på den tiden,
døde på begynnelsen av 1600 tallet. Dødelighetsraten for urbefolkningene
var utrolige 90 prosent.

I bytte, returnerte innvandrerne til sine fødeland med syfilis, en forferdelig
sykdom, det er sikkert, men det førte ikke til en radikal avfolkning av
Europa.

Pandemier er nært knyttet til forflytning av handelsfolk og soldater.
Romerrikets soldater som returnerte fra Mesopotamia var ansvarlig for den
omgangspesten som herjet imperiet det andre hundreåret e.kr., en av flere
pandemier som hjalp til med å få slutt på Romas globale dominans. Den
buboniske pesten i det fjortende hundreåret startet i Kina og nådde
Europa via handelsskip som hadde besmittede rotter ombord. I moderne
tid har soldater som vendte hjem etter kampene i første verdenskrig
spredd spanskesyken, som drepte opptil 50 millioner mennesker.  

Den siste pandemien var en av faktorene som førte til kollapsen i den før-
ste runden med moderne globalisering. Før utbruddet av første verdenskrig
i 1914, hadde verden aldri tidligere vært tettere sammenkoblet med damp-
skip, tog, og telegraf som kontaktmatte. Handel som del av BNP var 14 %
på slutten av krigen.

Ødeleggelsene fra første verdenskrig, fulgt av influensa epidemi, ble et
tungt slag for verdenshandel og økonomisk integrasjon. Den globale øko-
nomiske depresjonen på 1920 tallet, 0ppvåkningen av forskjellige typer
nasjonalisme, og den andre verdenskrigen sikret at, i 1945, hadde handel
som andel av BNP falt til bare 5%. 

Moderne globalisering ble mulig som en ny medisin. Et par pandemier har
brutt ut etter 1945, men de har ikke forstyrret det globale sirkulasjonssy-
stemet. I det forhistoriske Akkadiske språket var ordet for epidemisk syk-
dom “sikker død.” Bare nylig har medisinske profesjonelle blitt i stand til 
å handtere sykdomsutbrudd av et slikt omfang.   

Takket være den andre bølgen med globalisering, tok handelen seg opp
igjen til nivået fra 1914 — men først på slutten av 1980-tallet. Med kol-
lapsen av Sovjetunionen og nedleggelsen av den sosialistiske handelsorga-
nisasjonen COMECON, kunne den tredje bølgen med globalisering fjerne
hindringene for flytting av gods og penger. Til og med Kina, et erklært
kommunistland, gikk med i WTO (World Trade Organization) på slutten av
2001. Det har siden tilbudt sin egen versjon av globalisering gjennom sil-
kevei og bane initiativet som plasserer Kina i senter av et voksende nett-

verk av handel og finans.

Koronaviruset, alene vil ikke sette en stopper for denne siste bølgen av
globalisering. Som influensa pandemien i 1918, kan den bidra til en trend
med større fragmentering. Eller, virke som en påminnelse om at helse og
humanitet har blitt gjensidig avhengige over millenniene, det siste utbrud-
det kan vekke opp nye tanker om hvordan verden er skrudd sammen. 

Ramler alt sammen?
Kina vil bli aksen i hendingene som bestemmer hvor verden er på vei.
For øyeblikket, demonstrerer de ledende økonomiene i vesten en viss 
«skadefryd» over Beijings vanskeligheter. Kenneth Rapoza, for eksempel,
beskriver i Forbes at “Det nye koronaviruset Covid-19 vil ende opp som det
siste dekselet over Kinas 30 årige rolle som verdens ledende produsent.” 

Det globale samlebåndet har allerede tatt en annen retning vekk fra kine-
siske kilder som et resultat av Trumps tolltariffer, så pandemien bare styr-
ker denne trenden. 

Kina kan fortsatt bli en vinner oppi alt dette. Når de ikke lenger er
avhengig av billig-produksjon, kan de investere sin overskuddskapital i et
enda større hopp i tilleggsverdi produksjon, spesielt i den digitale bran-
sjen. Et slikt linjeskifte ville gi en større reduksjon i landets karbon fotav-
trykk i tillegg.  

Mye avhenger av USA-Kina relasjonene. Lenge før coronavirusets krise, har
den amerikanske politiske eliten allerede fjernet seg fra å støtte samarbeid
med Kina. Kina var allerede forberedt på et brudd. De hadde lagt et grunn-
lag for en alternativ globalisering, myntverdi i renminbi og finansiert av
landets betydelige handelsoverskudd. Mange land i Kinas omgivelser meld-
te interesse for å delta i bane og silkevei initiativet og motta finansiering
fra Asian Infrastructure Investment Bank. I det øyeblikk Kina og USA
trenger å smi en ny konsensus på økonomi og klima, vil de to landene dra
i forskjellig retning. Og det vil gjøre det meget vanskelig for det interna-
sjonale samfunnet, som det er, å finne globale løsninger til økende globale
problemer som klimaskifte og pandemier.

På grunn av koronaviruset, har Kina gjenoppdaget hvor avhengig de er av
resten av verden— til å kjøpe kinesiske produkter, til å forsyne kinesiske
forbrukere, levere råmaterialer kinesiske næringer, og service for kinesiske
turister. 

Kinas prosjekterte vekstrate for 2020 har blitt revidert ned fra 6% til 5%,
og kan bli enda lavere. Sosiologen Walden Bello har lenge pekt på at den
kinesiske økonomien faktisk er ganske usikker — med overkapasitet i
fabrikasjonssektoren, en eiendomsboble, høy gjeld og økende ulikhet.   
Med bane og vei initiativet, håpet Beijing at de kunne vokse seg ut av
disse problemene.  Den strategien avhenger av et antall ukjente variasjo-
ner, som på kort sikt inkluderer varigheten av pandemien og det kom-
mende presidentvalget i USA.   

Koronaviruset er en vekkeklokke for både Beijing og Washington. Den nye
status quo i den gjenoppståtte kalde krigen mellom de to hegemoniene er
ubrukelig. Det er på tide med en ny runde med globalisering, men denne
gang en som reduserer karbon utslipp, fortsetter med mer likhet, og styr-
ker kapasiteten i de internsjonale institusjonene for å bekjempe pandemi-
er. Det vil ikke skje uten et Kina- USA samarbeid. Og det vil heller ikke
skje uten en ny president i USA med en annen holdning til Beijing.

- John Feffer : direktør i Foreign Policy In Focus, hvor denne artikkelen er
publisert. (oversatt/bearbeidet av Terje Enger)

Creative Commons Attribution licence alainet.org/es/node/205181
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Brasils President Jair
Bolsonaros adminis-
trasjon lanserer nå et
prosjekt for kulturell 
og historisk revisjon.

I september, ble
Cinemateca Brasileira,
Brasils bibliotek for
nasjonale filmer, 
«okkupert» av de 
militære og ekstreme
høyrepolitikere kriti-
serte institusjonens
«kulturelle marxsisme»
og lovet en kommende
filmfestival tilegnet
rehabilitering av 
landets militærdiktaturer. Også i september, fikk Ancine, 
Brasils nasjonale film utviklings agentur, plutselig halvert sitt 
budsjett. Tidligere minister for kultur, Marcelo Calero påpekte 
at alle land må investere i kreative og vitenskapelige utviklings-
prosjekter og  at “Disse tiltakene har en meget sterk ideologisk  
komponent.”

Den Brasilianske Foreningen for Dokumentar og Kortfilmmakere
(ABD) sendte ut en uttalelse hvor de deklarerte «at i kraft av den
foretatte okkupasjonen av Cinemateca og Ancine kuttene hadde
landets film miljø blitt ødelagt materielt og symbolsk av høyre-
ekstreme aktivister.”

Denne uken har regjeringen annonsert at det vil bli vist en utgave
av en ny video serier under merket TV Escola (TV Skolen) med 
tittelen “Brasil: Den siste kampen” hvor “Brasils skjulte historie 
vil bli avslørt.” Produksjonsselskapet Brasil Paralelo (Parallel Brasil)
våger å «bekjempe venstreideer” med serien, hvis første episoder
kan ses gratis på  Youtube. Senere epioder vil bli tilgjengelig på
stykkpris TV. 

Den første videoen åpner med det producer mener er et falskt bilde
av Brasil, med bilder av tidligere President Lula da Silva, lange 
linjer og kriminalitet. Så droneskudd av monumenter, kirker og 
skyskrapere bildemanipulert med stabler av bøker og snakkende
hoder. Konspirasjonsteoretiker Olavo de Carvalho, som bestrider 
at jorda er rund og hevder at Pepsis sødme er laget av aborterte
fostre er på prominent vis beskrevet.

For kort tid siden nedlot Olavo seg til å beskrive både den 
tidligere president og en annen Brasiliansk humanist av beskjedent
opphav da han kommenterte på forfatteren av “Pedagogi for 
undertrykte: “Hva har Paul Freire noensinne gjort for Brasil? 
Ikke en jævla ting. Han lærte ikke engang Lula å lese. sterkt 
fortalt 

En av Cinematecas 
oppgaver er å ta vare
på og fortsette distri-
busjonen av arbeidet 
til en av de mest opp-
siktsvekkende periodene
i historisk filmproduk-
sjon, Cinema Novo, en
bevegelse som startet
på 50 tallet. Influert 
av Italiensk nyrealisme,
“God and the Devil in
the Land of the Sun”
(Glauber Rocha, 1964)
sterk fortelling fra den
desperate og voldelige
historien  fra innlandet
i nordøst, ørkenregio-

nen kjent som  sertão. Brasiliansk mystikk og mestizobanditter,
kjent som “cangaceiros”, kjemper mot hensynsløse eiendomsbesit-
tere for å overleve den ekstreme tørken.

Rocha ble tvunget i eksil av et militærdiktatur i ti år, og kom 
tilbake bare fordi han ble overført fra et portugisisk hospital med
lungebetennelse, men døde bare dager senere, 42 år gammel.

“Hvordan smakte min lille franskmann?” (1971), av Nelson Pereira
dos Santos, ble filmet så å si helt og holdent på Tupi språket og
satirisk bokstavelig kannibalismen hos Tupinamba folket og den
imperialistiske kannibalismen som  Europeerne fulgte i Americas.
Tupinambaene har kanskje spist franskmannen, men de ble senere
desimert av kolonialismen.

I “Bye, Bye Brasil” (1979, Carlos Diegues), kjemper en karneval
karavane for å finne et publikum i en tilsynelatende forlatt by, og
finner til slutt en menneskemengde samlet rundt en TV. Ettersom
reise showet fortsetter å lete etter bedre vilkår får de se død og
ødeleggelse i villmarka forårsaket av industrialister. Etter å ha møtt
en gruppe av urbefolkningen som var drevet fra sitt nedarvede lan-
dområde, og kvinnene på sirkuset var tvunget til prostitusjon for 
å tjene penger. Til slutt er urbefolkningen strålende glad for å få
sin første flytur da de blir rekruttert som arbeidskraft, og sirkusets
ledere kjøper en fancy tilhenger dekket med neonlys for sine nye
penger, og erklærer at de skifter retning og vil innføre moderni-
teten i det som er igjen av jungelen.

“Pixote” (1981, Héctor Babenco) og “City of God” (2002, Fernando
Meirelles, Kátia Lund) er  brutale undersøkelser av livene til gate-
barn tvunget til å leve med klimafeber og voldsbruk i de enorme
plankebyene som klynger seg til åsene ovenfor eller befinner seg i
periferiene av São Paulo, Rio og Brasils andre større byer. Begge
filmene bruker ikkeprofesjonelle skuespillere, som også  Glauber
Rocha gjorde på 60 tallet, dratt inn fra byer hvor hjemløse barn 

Verden blir galere. 
Bolsonaro reviderer Brasils historie 

Bilde fra “God and the Devil in the Land of the Sun”
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blir «renset» eller drept av politiet. Dokumentaren “City of God -
10 Years Later” besøker hovedpersonene i filmen og finner at
mange av dem ikke greide å unngå problemene.

“Central Station” (1998, Walter Salles) følger en pensjonert lærer
og en foreldreløs gutt 
som lever på en jern-
banestasjon på en
odysse over enorme
vidder i Brasil med
buss og lastebil.
Læreren selger først
gutten til en organ
megler for å få kjøpt 
et TV apparat, men
angrende, bestemmer
han seg for å stjele
ham tilbake og ta ham
fra Rio de Janeiro til
Bahia for å finne hans
familie. 

Fernanda Montenegro,
nå 90, som spilte 
pensjonert, var avbildet på september nummeret av det brasilian-
ske bladet “Quatro Cinco Um” dekket av tykke tau, på toppen av
en stabel bøker i  en åpenbar referanse til hekser og bokbrenning.
Hun ble kalt “skitten” og “løgner” av den konservative kristne
direktøren Roberto Alvim, som i november ble utnevnt til kultur-
minister av  Bolsonaro.

Mens Brasils kommersielle såpeoperaer så å si bare fokuserer på
velstand og rikdom, for det meste med europeiske skuespillere, vil
filmene som er støttet av Ancine og Cinemateca utforske mennes-
kenes levestandard og realiteter ved å vise unike brasilianske inn-
ovasjoner. 

Brasil hadde en lang historie med sensur under militærdiktaturet i
1964 til 1985, og USA noen år tidligere enn det.  Den brasilianske
masse-media artisten Vik Muniz, som lever og arbeider mellom
New York og Rio, advarer mot at Bolsonaro, eller Trump i USA er 
de eneste skyldige i tilstanden. “Vi må forstå at vi har valgt disse 

menneskene,” påpeker
han. “Enten du liker
det eller ikke, represen-
terer de den store 
haugen av folket.” 
Men det store flertallet
av folket er ikke 
homogene, heller ikke
tar de til seg nabolag
som glorifiseres i 
“The Last Crusade”. 

Den nye FNs 
menneskelig utviklings-
index, som kom nylig 
(9. desember) 
plaserer Brasil på
annenplass av de land
med størst ulikhet i

verden, (med mer enn 28% av nasjonens velstand konsentrert i
hendene til bare 1% av befolkningen. Ved å fokusere på å beskrive
bare de rikeste i Brasil, ignorerer Bolsonaro den store majoriteten i
landet, og rikdommen hos de få i  diverse historier.

12. 2019 Terje Enger 
Kilde: Danica Jorden 

www.alainet.org/es/node/203812 

Kontrast mellom brasiliansk TV og favelalivet  i Bruno Barreto’s  2008 film «Last Stop 174»

KJÆRE MEDLEM! Foreningen takker hjertelig for bidrag som noen sender på faste oppdrag. Disse pengene bidrar i høy
grad til at Cubaforeningen greier å opprettholde aktivitetene og gi ut Cubanytt med informasjon til medlemmer og andre i tillegg til humani-
tær hjelp. Allikevel trenger vi flere medlemmer så hvis du kan verve en venn eller slektning vil vi bli glad. Vi vil også kunne spare noe på
porto hvis alle som har, sender oss sin e-postadresse. Har du ønsker eller forslag til hvordan Cubanytt skal være? Vil du skrive i bladet om
ditt forhold til Cuba? Kontakt Cubanytts redaksjon gjennom teenger2@online.no eller tlf 416 04 287.
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Havanna, 9 april 2020

Til Verdensbevegelsen for solidaritet med Cuba.

Kjære venner

Med dyp humanistisk overbevisning tilbyr regjeringen og folket på Cuba
verden, nok en gang, eksempelet på militant solidaritet i en tid da 
planeten står overfor den globale pandemien med det nye Coronavirus
Covid-19, som allerede har krevd livet til mer enn 70 tusen mennesker 
i verden på svært kort tid.

I covid-19 ser verdens øyne med håp til Cuba, og Cuba, midt i en 
umenneskelig folkemordblokade, nøler ikke med å svare med en hær 
av hvite frakker bestående av mer enn 593 helsepersoner, av dem 
338 kvinner, organisert i 15 brigader av Henry Reeve Kontingenten, 
som allerede gir sine tjenester til Europa, Latin-Amerika og Karibia,
trofaste på mars og i troskap mot bestemmelsene gitt vår president
Miguel Diaz Canel Bermudez. "Cuba går ikke rundt og tigger".

I motsetning til vår ydmyke gest oppfordrer president Trump til 
fornærmende anti-cubanske kampanjer og prøver å diskreditere
menneskehetens prinsipper og solidaritet som vårt medisinske 
samarbeid som forsvarere av helsevesenet som en menneske-
rettighet hviler på.

Dette er tiden da ineffektiviteten til forbrukersamfunnene i det 
kapitalistiske systemet er avslørt, som følge av den anti-folkelige 
politikken til nyliberale regjeringer som er underordnet storkapital og
amerikansk imperialisme. Menneskeheten krever solidaritet som aldri 
før. Det haster med å forene og fremme internasjonalt samarbeid.

Vårt institutt mottar stolt støtte fra vennskapsforeninger, politiske
organisasjoner, parlamentsmedlemmer, fagforeningsmedlemmer og

andre politiske krefter som utgjør Verdensbevegelsen for solidaritet
med Cuba, Vi takker våre samarbeidspartnere i landene der de 
allerede kjemper mot Covid 19, samt budskapene om takknemlighet
sendt til regjeringen på Cuba og dets folk for solidariteten, den
humanistiske og altruistiske dimensjon av revolusjonen.

Vi vil uttrykke vår spesielle anerkjennelse, respekt og beundring for
våre leger uansett hvor de er. De konfronterer denne pandemien med 
altruisme i og utenfor Cuba, som et svar på den kubanske regjeringens
oppfordring om å spre det humanitære frøet til Marti og Fidel, i 
opposisjon til handlinger som de i USA og andre NATO-land, som bruker
store militærbudsjetter til skade for levevilkårene for sine befolkninger. 
De fremmer frykt,  hat og håpløshet.

Samtidig setter vi pris på hele bevegelsens permanente solidaritet
som, nå med det nye Corona-viruset, ikke har sluttet å handle for 
å kreve heving av blokaden mot Cuba, som er mye mer kriminell
under dagens omstendigheter, og som også krever full anvendelse av
resolusjon "Nødvendigheten av å avslutte den økonomiske, kommersielle
og finansielle blokaden pålagt av USA", vedtatt i 2019 av FN med stort
flertall av medlemmene.

Sammen genererer vi denne kampen som i dag tester solidariteten
mellom folk og regjeringer, og når det skjer, vil vi omfavne seieren
mot pandemien som slår oss i dag, for å gi liv til og feire brorskapet 
i 60-årsjubileet til vår organisasjon.

Broderlig,

Fernando González Llort.

President i ICAP
(ICAP er Cubaforeningens samarbeids- og solidaritetsorganisasjon på
Cuba)

Oversatt av Terje Enger

ICAPs melding til 
Verdensbevegelsen for solidaritet med Cuba 

i en tid med Covid19:

Blokade 

Nei! 
Solidaritet

Ja!



Cubaforeningen i Norge støtter kampanjen for å gi Nobels fredspris
til den cubanske Henry Reeve Brigaden, og begrunner det med deres
verdifulle og uselviske bidrag til helsestell og levestandard for 
millioner av mennesker over hele verden. 

Den internasjonale komi-
téen for fred, rettferd og
anstendighet ber alle
venner av Cuba om gjen-
sidig assistanse nasjone-
ne imellom for å støtte
nominasjonen av “Henry
Reeve International
Medical Brigade
Specialized in Disaster
Situations and Serious
Epidemics” for Nobels
fredspris for deres bety-
delige bidrag til huma-
niteten i møtet med 
pandemien forårsaket av
Covid-19 koronaviruset. 

Mer enn 1,500 cubanske helsearbeidere, doktorer, spesialister og syke-
pleiere ble etterspurt av 23 land i Europa, Afrika, Forente Arabiske
Emirater, Latin-Amerika og Karibia for å hjelpe dem i denne globale 
krisen, og som nå arbeider i disse landene.  

Andre spørsmål om samarbeid er underveis, og konstituerer den eneste
internasjonale medisinske kontingent for å levere en vitenskapelig og
humanitær respons til pandemier på globalt nivå.

Det medisinske samarbeide som kom i stand i Pakistan og Haiti etter 
de ødeleggende jordskjelvene som herjet landene og den ekstraordinære
suksess i de store epidemiene som Ebola i Afrika demonstrerer deres 
enestående medisinsk-vitenskapelige trening, kapasitet og erfaring til 
å redde liv i situasjoner med naturkatastrofer og store epidemier, under-
streker deres store verdier i uegennyttig solidaritet og humanisme.
“Henry Reeve Brigaden har spredd en melding om håp i hele verden.
Deres 7,400 frivillige helsearbeidere har behandlet mer enn 3.5 millioner
mennesker i 21 land midt i de verste ulykker og epidemier i det siste
hundreåret,” sa World Health Organization da de presenterte Dr. Lee
Jong-wooks offentlige helsepris på en seremoni for dem i Geneve mai
2017 under den 70de sammenkomst i World Health Assembly.

Initiativet til å nominere Henry Reeve Brigaden for Nobels Fredspris, 
som har kommet på sosiale medier siden mars, har kommet fra venn-
skapsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner som Association Cuba
Linda, Association France-Cuba og Circle of Granma i Italia; en Facebook,
gruppe startet for greske solidaritsgrupper av Cubavennen Velisarios
Kossivakis, under navnet “Nobel Prize for the Doctors of Cuba”, som har
mer enn 13 tusen støtter i Hellas og titusenvis av meldinger og tiltak.
Internasjonal Kommite for Fred, Rettferd og Anstendiget i Brazil;
Cubanismo i Belgia; Bevegelsen for solidaritet og gjensidig vennskap
Venezuela-Cuba; Australia-Cuba Friendship Society, og Latin American

Arab Solidarity José Martí of Lebanon; o.s.v. De er tilsluttet solidaritets-
grupper i USA som nettverk til forsvar av humanitet. US Chapter;
National Network on Cuba (NNOC); IFCO/ Pastors for Peace; Code Pink 
og USAs avd. av den internasjonale komiteen.

Vi ber alle foreningene
om å styrke forbindelsene
mellom alle oss for å
arbeide i enighet og
aksjoner for å oppnå
målet om å få nominert
Cubas Internasjonale
Medisinske Brigade
“Henry Reeve” for Nobels
fredspris.

Mens USA styrker bloka-
den, hindrer de Cuba fra
å få tak i nødvendige 
forsyninger som de 
trenger for å bekjempe
pandemien, og legger
press på andre land ved 

å lansere løgnkampanjer beskyldninger mot cubanske leger. 

Det retoriske hatet, fremført av USAs President Donald Trump, Mike
Pompeo og servile OAS sekretær Luis Almagro, ser ikke ut til å ha noen
ende. Nylig ble ytterligere to millioner dollar bevilget til USAID for å
angripe Cubansk medisinsk samarbeid. “Istedet for å sløse bort penger 
på aggresjoner mot internasjonalt samarbeid og folks helse, burde USAs
regjering sette søkelys på å hindre sykdom og død på egne borgere utsatt
for Covid-19,” skrev Cubas utenriksminister Bruno Rodríguez på Twitter.

I august 2019, og med den samme hensikt, fikk, USAID, som leverer 
ressurser for å ødelegge for Cubas programmer og regjering, tildelt ytter-
ligere tre millioner dollars. I løpet av mindre enn et år, har de fått minst
$5 millioner fra lomma til amerikanske skattebetalere til å destabilisere
et program sikter eksklusivt på å levere helsestell til de som trenger det
aller mest, under den pågående pandemien, spesielt landene i den tredje
verden.

Det lille og kringsatte Cuba fortsetter sin heroiske motstand, uten å 
svikte noen, og ivaretar sine sosiale utfordringer, sin suverenitet og 
uavhengighet. Tro mot sine prinsipper om internasjonalisme og sam-
arbeid, som det nylig ble uttalt på en internasjonal konferanse av Cubas
President Miguel Díaz Canel.

Cuba og landets doktorer er det beste eksempel på å gi solidaritet og
kjærlighet til verden.  

May 25, 2020 Cuba
(Kilde, foto og inspirasjon: Grandma.)

Terje Enger
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Nobels Fredspris bør gis til 
den Cubanske Henry Reeve Brigaden 
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I en klassisk liberal stat, hadde de væpnede styrkene som oppgave 
å garantere den nasjonale suvereniteten, beskytte grensene og lede
styrkene i eventuelle kriger med andre land. Politisk representasjon
og handling var forbeholdt partiene.

Men over tid, har krigsmakten blitt en slags politisk reserve, en agent for
de herskende klassene. Statskuppet i Brasil i 1964 ble den typiske ramma
for den kalde krigen og den nasjonale sikkerhetsdoktrinen, sammenholdt
av væpnede styrker, gjennom trening og kollegialitet siden dannelsen
på slutten av 1940 tallet. Mens de folkelige styrkene hevet seg opp
igjennom 1950 og tidlig 1960 tall, ble høyresidas muligheter til å handle
gjennom sine tradisjonelle partier svekket – spesielt etter tabbene til
Jânio Quadros regjering – så ble de militære bedt om å intervenere,
bryte med de demokratiske prosessene og etablere et militært diktatur
som kom til å vare i mer enn to tiår. 

Etter at dette regimet mistet farten, ble ikke den demokratiske endrings-
prosessen i Brasil noe åpent politisk nederlag for de væpnede styrkene 
i landet, i motsetning til det som skjedde i Argentina, Uruguay og Chile.
De militære måtte trekke seg fra militariseringen av staten hvor de
hadde hatt en ledende rolle i brasiliansk politisk historie. Men de har
aldri motsatt seg demokratiseringen av landet, de har tolerert det, ute
av stand til å hindre det, og fremfor alt, de har aldri begått selvkritikk
for alt de gjorde under diktaturet.  

Det var ikke uten videre at Sannhetskommisjonen representerte et hardt
slag for institusjonens rykte. I den demokratiske endringsprosessen,
hadde styrkene lagt opp til å få sitt amnesti, noe som ville inkludere 
forbrytelser som tortur, som ikke har noen tidsgrense for tiltale og straff.
Den fremforhandlede ordningen for endringen reflekterte nederlaget for
kampanjen for direktevalg av  

president for Brasil og i det sentrale valgkollegium, som skapte fusjonen
mellom det gamle og det nye, med valget av også-nominerte Tancredo-
Sarney, som beredet amnestiet som de væpnede styrkene godtok.
Sannhetskommisjonen ble ikke akseptert av de militære fordi det åpnet
på vidt gap for samfunnet den  systematiske undertrykkingen som 
diktaturet sto bak, inkludert tortur som en gjentagende metode fra de
militære.

Vitnene til disse ofrene, offentliggjort for allmennheten, med navn og
ansikter, de monster forbrytelsene begått av de væpnede styrkene. Flere
offiserer av de høyere gradene ble tydelig ukomfortable fordi de aldri
ville bli i stand til å slå tilbake disse uomtvistelige beskyldningene. 
De politiske og rettslige anklagene som høyresida lanserte for å prøve 
å fjerne PT (Arbeiderpartiet) fra regjeringen, etter uttømmende forsøk 
på å gjøre det med demokratiske midler, med gjentatte tap i valg-
prosesser for Toucans, og fulgt av truende uttalelser fra de militære 
styrkene. 

Kort tid før saken mot Lula i høyesterett (Supreme Federal Tribunal),
hadde hærens øverste ledelse kommet med truende uttalelser, som tok
utgangspunkt i jussens negative bestemmelse. Han rettferdiggjorde
senere uttalelsene med å hevde at uten det "ville prosessen kommet ut
av kontroll.” Da refererte han selvfølgelig til Lulas eventuelle frihet og
sin egen rolle i å kontrollere den politiske prosessen til de grensene han
fant passende.

Temer-regjeringen som ble etablert ved statskuppet i 2016, returnerte
umiddelbart til høyrefundamentalisme med nyliberalistisk modell, og han
regjerte med de tradisjonelle høyresidepartiene. Bolsonaro regjeringen
ønsket å presentere seg som uavhengig av disse partiene.  

Nyliberalismen 
krever 

militarisering 
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Hans regjering ble basert på tre akser: ultraliberal økonomisk politikk
(som garanterer, hittil, støtte fra big business), politistaten til (justismi-
nister Sergio Moro) som skulle iverksette Lava Jato «Bilvask»’ anti-
korrupsjons operasjonen som en statlig politikk, i et prosjekt med 
medlemmer av de væpnede styrkene. Dette prosjektet er nå svekket. 
et siste ble man tvunget til fordi Bolsonaro ikke hadde en solid partior-
ganisasjon, i motsetning til Temer, selv om også hans parti har blitt ned-
bygd over tid. Senere tok de militære over en stor del av regjeringsposi-
sjonene, inkludert Palacio do Planalto [presidentpalasset]. 

De tok over disse mandatene med et karaktertrekk av bedrifter, og ikke
hvilket som helst bedrifter, men de som konsentrerer seg om bruk av
militær makt og som representerer verdier som orden og hierarki. Deres
spark og holdninger har alltid dreid seg om å garantere kampen mot
undergraving,identifisert som sosiale bevegelser og venstreorienterte 
partier.

Disse militære personer, fra landets stående styrker ble demoralisert 
som følge av demokratiseringen av landet under PTs (Arbeiderpartiet)
suksess som venstreregjering, og avsløringene etter Sannhets-
kommisjonen, som bekreftet bildet av en regjering som ble valgt 
takket være jussifisering av politikken og manipulering av valgprosessen.
Uten ideologi eller et politisk prosjekt, utenom kontroll med de politiske
prosessene i hendene på oligarkiet, nølte de ikke med å tiltre regjeringen
individuelt. Ettersom presidenten ble svakere, og på grunn av sin med-
fødte udugelighet ikke kunne gå inn i militæret, fordele og regjere, ble
opsjonen retten til å erstatte presidenten med vise president; Bolsonaro
og vise styrke ved at han ble regjeringssjef, og sparket en del militære
figurer. De som var igjen ble svekket.

Men etter hvert som regjeringen mistet støtten fra mange av sine tidli-
gere velgjørere og dessuten folkelig støtte som følge av slitasje og tårer
på grunn av   presidentens aksjoner og hans sønns aktiviteter, som
involvert i korrupsjon og andre forbrytelser, bestemte presidenten seg 
for å gjenoppta prosessen med militarisering av regjeringen. 

Den nyliberale modellen hadde tapt sin hegemoniske kapasitet, den er
ubrukelig til å levere en sosial støtte basert på å gi stabilitet, som vist
også i den raskt økende erosjonen i Macris regjering i Argentina. 
Den styrer i henhold til finanskapitalens interesser. En politikk som 
støtter finansiell spekulasjon uten å favorisere hverken produksjon eller
jobbskaping. Den vil systematisk føre til sosial ekskludering, og derfor
undertrykking, en dominant politikk, siden den ikke har kapasitet til 
å skape en base av folkelig støtte som kan skape stabilitet. 

De militære er garantien for å bekjempe og hindre tilbakekomst av PT 
i regjering, mot en aktiv politisk virksomhet på sosiale medier, og de
representerer en reserve av kadre til en regjering som ikke har noe parti
og som kan trenge en styrke for nødvendig undertrykking. Men hæren 
er ikke lagd for å regjere, i betydningen overbevise, leve med forskjeller,
dialoger og debattere ideer. De lagd for å kommandere (siden militære
skoler må trene unge mennesker for krig, i motsetning til andre skoler,
som er for å lære unge mennesker om frihet, demokrati, leve med 
forskjellige kulturer og samfunnskunnskap). De vil få vanskeligheter i 
dialogen med kongressmedlemmer, tåle kritikk, og leve med folkelige
mobiliseringer.  

De vil kunne representere en større dose pragmatisme i regjering, skifte
ut eller stilne snakkesalige, inkompetente og middelmådige ministere,
søke mer effektivitet, kanskje til og med hos ministerier for økonomi,
utdanning og utenriks saker. Men de vil alltid være nødt til å leve med
presidentens uforsonlige oppførsel og virksomheten til sønnens militia. 

De må tåle en tøff politisk test. Det kan bli det siste kortet fra den
regjeringen. Det betyr mer militarisering, men tap i anseelse og kapasitet
for politisk lederskap. Ingen kan presse vann fra en stein og, å sitte med
hjelp fra bajonettene kan han risikere å bli deres offer.  

20. 02. 2020 - Emir Sader, Brasiliansk sosiolog og statsviter. 
(Oversatt av Terje Enger)

Kr. 50,-   N
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Som abonnent på CUBANYTT 
vet du mer!

For kr. 200.- pr. år får du bladet i posten 
og samtidig støtter du foreningens solidaritetsarbeid!

Cubaforeningen i Norge
www.cubaforeningen.org  -  teenger2@online.no
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Kinas ekspansjon i
Latin Amerika er
ikke begrenset til
handel, investering-
er, og ren energi
ettersom finansie-
ring av regionen blir
viktigere.
Samarbeidsplanen
mellom Kina og
CELAC Forum,
(2015-2019) prøver
å få “full uttelling
av  Kina – Latin-
Amerika og Karibien
Samarbeidsfond,
spesial kreditten for
Kina - Latin Amerika
og Karibiske infrastrukturen, linjene til foretrukne betingelser
som Kina tilbyr. " Det fastslår også viljen til å styrke" 
samarbeidet gjennom finansielle
institusjoner for utvikling av 
regionen". Denne intensjonen gir
også høyde for innføring av det
kinesiske finanssystemet i Latin-
Amerika. 

Det er nå to typer finansiering for
Latin-Amerika fra den kinesiske
giganten: kommersiell bank og 
utviklingsbank. For den siste, mellom
2005 og 2018, er det en total på 141
milliarder dollar i lån til Latin-
Amerikanske land fra Export-Import
Bank of China (Exim Bank) og Kinas
Utviklings Bank (CDB).
Finansieringen startet i 2005 da Exim
Bank lånte Jamaica $30 million for å
bygge en stadion. Året med flest lån
var 2010 med $35.6 milliarder, hvor reparasjon og restaurering av
jernbanesystemet i Argentina over 
19 år er stort, blant andre prosjekter.               

Lånene til Latin-Amerika er hovedsakelig til energiprosjekter (69%)
hvor hydroelektriske anlegg i Ecuador, solkraft park i Jujuy, og olje-
produksjon i Brasil og Venezuela er betydelig. Det er også lån til
infrastruktur (18%), og annet (11%), gruvedrift (1%). Den nest
største finansierte sak, infrastruktur, knyttes til konstruksjon av
bruer og veier over hele regionen for kommunikasjon og transport 
av importerte kinesiske produkter og råstoff til export. Prosjektet
som kobler disse byene og havnene er deler av den nye silkeveien
som President Xi Jinping nevnte under II China-CELAC minister
møtet. "Vi vil skape en ny master plan for en felles konstruksjon 
av Belte og Vei Initiativet og smi en trans-Pacific samarbeidsrute,"

sa han. Vi må tenke
på de miljømessige
skadene som disse 
prosjektene vil
kunne forårsake i
Latin-Amerika og
resultere i overfor
sosiale bevegelser. 

På den andre side,
de kommersielle
bankene som er til
stede i Latin-
Amerika er Industrial
and Commercial
Bank of China
(ICBC), Bank of
China, og China

Construction Bank (CCB), de tre største bankene i verden, 
og Haitong Bank. Disse fire bankene er i Argentina, Brasil, Chile,

Mexico, Panama, og Peru. For tiden
har disse to funksjoner: Grener av
hovedbanken og uavhengige underav-
delinger. Hovedbankene rapporterer
til det hjemlige finanssystemet og
har ikke egen kapitalbase. I motset-
ning til 
de uavhengige som opererer som
nasjonalbanker. I Latin-Amerika, 
er det fire hovedbanker og 
12 uavhengige. 

De fire bransjebankene er ICBC i
Uruguay, Haitong Bank i Brasil, 
og Bank of China i Argentina og
Panama. De uavhengige er ICBC i
Mexico, Brasil, Argentina og Peru,
Bank of China i Mexico, Brasil og
Chile, og CCB i Brasil, Chile, og Peru. 

For tredje kvartal i 2019, var de totale midlene i de uavhengige i
regionen US$11.218 milliarder. ICBC Argentina og CCB Brazil sto for
US$ 3.716 milliarder og US$ 5.626 milliarder hver seg. ICBC kjøpte
Standard Bank of South Africa, som opererte i Argentina i 2012, og
i 2013 kjøpte CCB BicBanco of Brasil, og økte derved kapitaltilgang-
en. Disse var de første bankene til å innta regionen. 

I Mexico, åpnet de kinesiske bankene i 2016 og fikk få innskudd fra
vanlige kunder, men i stedet hadde de store interbank innskudd.
Etter fire år i Mexico, gir de ikke forbrukskreditt. I Chile, er innskudd
og langtidslån hovedproduktet for ICBC Chile og CCB Chile. I andre
land, har kinesiske banker store mengder av innskudd fra publikum
og de handterer forbrukskreditt. 

Kinas finansiering av Latin-Amerika
Oscar Ugarteche, Carlos de León
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Men fraværet av
kommersielle banker
i land som Colombia,
El Salvador, Bolivia,
og Ecuador er merk-
verdig med tanke på
handelsvolumet og
den interessen Kina
har vist for disse
landene. 

I Colombia, var det i 2016 antatt at Bank of China ville åpne en
avdeling, men det har det ikke blitt noe av. Likeens, i El Salvador,
der sentralbanksjefen nevnte, at avdelinger av kinesiske banker ville
starte opera-sjoner i 2018, men til dags dato har det ikke skjedd. 

I Ecuador, har regjeringen skaffet seg et femårs lån på US$970 
millioner fra ICBC i 2016. Det er ingen kontorer for noen av disse 
bankene i dette landet. 

Kina forsikrer sin
interesse i regionen
ved å utvide finansi-
eringen i Latin-
amerikanske land.
Med det, har kine-
sernes søken etter
hegemoni tatt et
nytt steg fremover
ved å finansiere og
bygge prosjekter 

som er til hjelp for den nye silkeveien i Latin-Amerika. På same
måte er eksistensen av de uavhengige bankene fordelaktige inntoget
av kinesiske selskaper for fortsatt ekspansjon av deres produkter 
i Latin- Amerika.

O3. 2020 

- Oscar Ugarteche, Senior Researcher, 
- Carlos de León, Faculty of Economics UNAM, 

Kilde: Observatorio Económico Latinoamericano, UNAM - OBELA
(Oversatt av Terje Enger) 

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

Lærebok i spansk!
Bestill hos Terje Enger
teenger2@online.no
Tel. 416 04 287

Portofritt fra Cubaforeningen

kr. 278,-

Hei!

Her kommer uttalelsen om Cuba og beklager at det ikke ble en kort uttalelse. Det er hendt alfor mange ting i verden i det siste tiden og jeg
prøvde å få skrevet ned det viktigste. I denne pandemitiden er cuba et sentralt og viktig tema på ulike områder. Dere  kan fjerne ting eller 
legge til. Det er helt sikkert noen gramatiske feil i teksten og vanskelige "spansk lignende setningsformuleringer" som bør korrigeres. 
Det startet i Frankrike en internasjonal kampanje i solidaritet med Cuba for deres humanitære innsats mot pandemien som vil nominere 
De Internasjonale Helse Brigadene Henry Revees til Nobel fredspris. Jeg vet ikke om dette er drøftet i styre og 
hva mener vi om dette. I 2025 var LO som foreslo Cuba til Nobels fredspris. Jeg synes Cuba forening i Norge burde
tilknytte seg til  dette nye forslaget. Alle former for kamp mot USAs kriminelle blokade mot Cuba har stor verdi 
og bidrar til en bedre og reell kunnskap om det kubanske samfunnet, dets humanistiske-internasjonalistiske 
prinsipper og dets sosialisme. Norge og Cuba har suksessfull samarbeidet og bidrat til å tegne en Fredsavtale i
Latin-amerika før... 

Ha en hyggelig sommerlig helg!
Mayo Bustos
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Endelig er årstidskvartetten til
Cubas ledende krimforfatter 
kommet på norsk.

Krimsjangeren på Cuba handlet i
mange år om å bekjempe revolu-
sjonens fiender, først på 1990-
tallet ble den vinklet inn på en
selektiv kritikk av det bestående.
Av økonomiske grunner har det
aldri vært lett å være forfatter på
Cuba, men Paduras bøker om politimannen Mario Conde, den så-
kalte Havana-kvartetten, har gått sin seiersgang over hele verden.
"Vinter i Havanna", "Storm i Havanna", "Maskespill i Havanna" 
og "Høstlandskap i Havanna"  er alle kommet på norsk, utgitt på
Bokvennen.

Det kom krim allerede fra 1970-tallet og fremover, men den var
dårlig skrevet, og skurkene var alltid fiender av revolusjonen.
Selv om det var ille før 1989, mistet Cuba den økonomiske støtten
fra kommunistverdenen efter murens fall, og bøkene som kom ut,
kostet en månedslønn.

- Hemingway var nok mitt første litterære idol, jeg ble imponert
både av bøkene hans og væremåten, dessuten de mange minnene
om han på Cuba.

Det første jeg skrev var veldig hemingwaysk, men senere har jeg
nok funnet en mer personlig stil.

Men dette med årstidsbøker oppstod efter den første boka, som
kom ut i Mexico, mange som likte den var nok først og fremst
begeistret for Mario Conde.

Jeg fortsatte å bruke ham, og bestemte meg for å lage en for 
hver årstid, sier Padura.

I tillegg til oversettelser av Dashiel Hammett og Raymond
Chandler, ble Padura kjent med den spanske forfatteren Montalban

under en reise i Spania, men
hadde også stor glede av å lese
den meksikanske detektivfor-
fatteren Paco Ignatio Taibo II,
da han som journalist dekket 
en krimforfatterkonferanse i
Mexico City i 1989.

Det er det gjennomgående 
kritiske blikket på samfunnet,
formulert i et litterært språk

som har stor estetisk og kunstnerisk verdi i en gjennomarbeidet
språklig struktur, som gir Havanna-kvartetten en litterær kvalitet
på tvers av sjangerkonvensjoner.

- Det fantes fortsatt en normal virkelighet i Havanna, men den
økonomiske krisen satte inn og omstendighetene rundt politi-
mannens efterforskning ville ha vært helt annerledes.

Han ville knapt ha fått tak i en kopp kaffe, en pakke sigaretter
eller en flaske rom. Alt manglet. Men siden har jo samfunnet 
forandret seg enormt, og gjør det fortsatt.

Havanna er en by med mange ansikter, som forandrer seg hele
tiden, det samme gjør Mario Conde, sier Padura.

Men i de siste bøkene preges politimannen av en desillusjonert,
fremmedgjort og frustrerende nostalgi som blir stadig sterkere.

- Han savner noe vi var, men ikke lenger er, selv om verden før
1989 ikke var noen perfekt verden, men kubanerne levde et noen-
lunde normalt liv.

Vi hadde våre drømmer, vi var fornøyd med lite. Som regel var en
flaske vin eller rom i et selskap med gode venner nok.

Mario Conde både lider og nyter under denne lengselen, sier
Leonardo Padura.

Per Askø

Jeg hører at i New York
på hjørnet mellom 26. gate og Broadway
står det om vinteren hver kveld en mann
og skaffer de husløse som samler seg der
penger han samler inn, så de får plass 
på herberget.

Dette forandrer ikke verden.
Dette forbedrer ikke forholdene 
mellom menneskene.
Dette forkorter ikke utbyttingens
tidsalder.
Men noen menn får plass på herberget.
Vinden blir holdt borte fra dem en 
hel natt.
Snøen som skulle falt på dem, 
faller på gaten.

Menneske, legg ikke vekk boken
hvor du leser dette!
Noen mennesker har nå plass på 
herberget.
Vinden blir holdt borte fra dem en 
hel natt.
Snøen som skulle falt på dem, 
faller på gaten.
Men dette forandrer ikke verden.
Dette forbedrer ikke forholdet 
mellom menneskene.
Dette forkorter ikke utbyttingens 
tidsalder.

"Leonardo Padura - en krimlitterær guide til
Havanas mørke mysterier" 

Berthold Brechts dikt "Herberget"
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Hans Jacob Ohldieck 

Vandringer i Havanna

«I den voldsomme varmen arbeidet jeg av alle krefter. 
Jeg var smittet av havannesernes entusiasme, og var svært

oppstemt da jeg komponerte mine cubanske verker»,
skriver den bergenske fiolinisten Ole Bull i 1844. 

Fortsettes neste side

Havanna by ble først grunnlagt på sørkysten av Cuba den 25. august 1515. Grunnlegger var conquistador Diego Velazquez de Cuellar 
på vegne av den spanske tronen. Det var et av flere mislykte forsøk på å finne en by på Cubas sørkyst. 

Byen som ble Havanna oppsto til slutt ved siden av det som deretter ble kalt Puerto de Carenas (på engelsk; Careening Bay) som egentlig er
en naturlig tørrdokk hvor man ved hjelp av grunne og tidevann kunne velte skip på siden for å utføre reparasjoner og vedlikehold.

Kvaliteten på denne naturlige bukten og havnen er det nåværende Havanna som ble grunnlagt i 1519. (Red.)
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Ole Bull hadde ankommet Havanna i februar samme år, der han holdt 
ti konserter på Teatro Tacón, sammen med et cubansk orkester som
bestod av «de beste Musici i hele Amerika». Han spilte sine egne 
variasjoner over Paganini, men kjenner jeg havanneserne rett, var det
nok ”Ajiaco cubano” (cubansk potpurri) og ”Recuerdos de La Habana”
(Minner fra Havanna) som gjorde størst suksess. Begge komposisjonene
var skrevet under hans syv uker lange opphold på Cuba, og begge
sprang ut av vandringene hans gjennom Havannas bakgater og, ikke
minst, av møtene med cubanske musikere på byens kneiper. Der ble 
han introdusert for habaneras og contradanzas, som begge var 
populære musikalske stilarter i denne perioden, og som Bull flettet inn
i sine egne komposisjoner. Etter ti fulle hus, kunne Ole Bull konkludere
med at oppholdet hadde vært vellykket, for «havannesernes begeistring
har fullkomment lønnet mine anstrengelser.»

Alltid i forandring
Cuba hyllet Bull og Bull hyllet Havanna, byen som ble grunnlagt den
16. november 1519, og som i dag fyller 500 år. I begynnelsen var det
bare noen enkle hytter med stråtak her, såkalte bohíos, hvor taíno-
folket bodde ved spanjolenes ankomst, og som de nye bosetterne 
kopierte. Da byen fikk navnet San Cristóbal de La Habana, var det ikke
for å hedre Cristóbal Colón – Kristoffer Columbus, som aldri selv kom til
vestsiden av øyen – men en annen Cristóbal, nemlig den katolske hel-
genen Sankt Kristoffer. La Habana var på sin side avledet av navnet til
taíno-høvdingen Habaguanex, og krysningen mellom høvdingen og 
helgenen ble et tidlig uttrykk for det som ifølge antropologen Fernando
Ortiz’ kanoniske fortolkning ble hele Cubas egenart: «Cuba er en 
ajiaco», skriver han, og hva er ajiaco? Det er en cubansk matrett, 
ser som er tilgjengelig til enhver tid. For at matretten skal bevare en
gjenkjennelig karakter i all sin foranderlighet, er det ifølge Ortiz nød-
vendig med en «stor dose ají», en type chili, for den cubanske folkesje-
len er, som kjent, picante.  

Da Ole Bull spilte sin egen ”Ajiaco cubano” i 1844, var Havanna midt 
i en omfattende moderniseringsprosess. Bakgrunnen var at Haiti lenge
hadde vært Karibias sukkerhovedstad, men etter slaverevolusjonen som
drev de franske koloniherrene på flukt på begynnelsen av 1800-tallet,
tok Cuba over hegemoniet. Sukkerboomen ble forvaltet av de spanske
guvernørene på Cuba, og de gjennomførte store reformer i Havanna,
samtidig som kulturelle institusjoner vokste frem. Teatro Tacón (1838)
ble beskrevet som et av de flotteste operahusene i verden, fullt på
høyde med sine motsatser i Milano og Paris, og det tiltrakk seg storhe-
ter som Ole Bull, den østerrikske danseren Fanny Essler og opera-
sangeren Jenny Lind, kjent som «den svenske nattergalen». Sistnevnte
var her i 1851 sammen med forfatteren Fredrika Bremer, som i sine 
reisebeskrivelser fremhever Havannas særegne blanding av det storslåt-
te og det forfalne, som bidrar til å gi «Havanna en spesiell karakter, 
og et romantisk liv som er ulikt det jeg har sett i noen annen by».

Hans Jacob Ohldieck: Vandringer i Havanna

Gran Teatro de la Habana
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Det litterære Havanna
Byen er fremdeles storslått og forfallen, og den har fortsatt en helt
spesiell karakter, noe havanneserne selvsagt er fullstendig klar over.
Når byen i år feirer sitt 500-årsjubileum, er det derfor under slagordet
real y maravillosa, «virkelig og fantastisk», et slagord som uttrykker
stolthet over egen by, men som samtidig alluderer til den store 
cubanske forfatteren Alejo Carpentiers beskrivelse av den latin-
amerikanske litteraturens egenart: Gjennom mytenes kraft og de 
særegne kulturelle blandingene har man vært i stand til å se og 
uttrykke noe nytt i Latin-Amerika, noe real maravilloso, noe virkelig-
fantastisk.  

Jubileets litterære ramme passer godt for en by som mer enn de fleste
andre byer har stimulert forestillingen om det fantastiske, både i
Amerika og i Europa. Teatro Tacón utgjør likeledes et fint utgangspunkt
for å beskrive Havannas forhold til litteraturen. Selv om det gamle 
teateret i dag er en del av Gran Teatro de La Habana, er salen hvor 
Ole Bull holdt sine konserter fortsatt intakt, og den heter nå Sala
García Lorca. Den spanske forfatteren Federico García Lorca besøkte
Havanna i 1930, og øvde stor innflytelse på cubanske avantgarde-
diktere i de månedene han bodde der. Særlig fant han en sjelevenn 
i den cubanske poeten Nicolás Guillén, for begge kombinerte avant-
gardistiske uttrykk med en forpliktelse overfor tradisjonen, noe som i
Guilléns tilfelle kom til uttrykk gjennom den aktive bruken av son-
musikken, en hybrid av afrikanske rytmer og spansk romanse. Det er
nettopp i den synkretistiske sammenflettingen av ulike folkelige 
røtter at García Lorcas egen duende-figur finner gehør, denne alven
som García Lorca henter fra folkloren og som han gjør til bilde på 
folkets autentiske væren. 

I et slikt lys passer den geografiske beliggenheten til Sala García Lorca
godt, for rett utenfor ligger Parque Central, hvor karnevalet samlet 

nasjonen under den legendariske Raimundo Valenzuelas ledelse ved 
forrige århundreskifte: Folk fra alle sosiale lag og etnisiteter fant 
sammen til danzón-rytmen, som var son-musikkens forgjenger. 

Mellom teateret og parken går dessuten den storslåtte Paseo del Prado,
Havanna-elitens paradegate på 1800-tallet, der de øvre lag kunne 
speile hverandre i serier av volantas, prangende vogner, slik vi ser det
på Frédéric Mialhes kjente kobberstikk, og slik vi kan lese om det i
Cirilo Villaverdes roman Cecilia Valdés (1882). Dersom man tar av fra
Paseo del Prado og går langs Refugio-gaten mot gamlebyen, vil man
etter noen hundre meter komme til en liten høyde på baksiden av
Santo Ángel Custodio-kirken (bildet under) hvor man i dag kan se en
bronsestatue av nettopp Cecilia Valdés, og ved siden av står det som
følger på en liten tavle: «Mer enn en ulykkelig kjærlighetshistorie,
utgjør romanen Cecilia Valdés – Cirilo Villaverdes mesterverk – et rønt-
genbilde av et land og en tid: 1800-tallets Cuba, merket av slavestyrets
koloniale despoti». 

Fortsettes neste side

El Paseo del Prado



José Marti statuen i Parque Central
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Vel så mye er romanen imidlertid en hyllest til Cubas særegne sammen-
setning, dens ajiaco, som ble et fundament for Cubas frihetskamp mot
slutten av 1800-tallet. Hvis vi følger Paseo del Prado videre, kommer 
vi til Malecón, strandpromenaden som sammen med El Morro-
festningen på den andre siden av bukten er i sentrum av 1900-tallets
største Havanna-roman: José Lezama Limas nybarokke mesterverk
Paradiso (1966). En annen Havanna-kronikør, Guillermo Cabrera
Infante, forestilte seg Malecón som en endeløs grense mot tomheten,
og han oppsøkte den fordi man herfra kunne betrakte Havannas 
fosforescerende lys. 

Slik kan man fortsette å folde ut litterære tegn i La Habana Vieja, 
gamlebyen, hvor de litterære innskriftene ligger tett i bylandskapet.
Etter å ha besøkt det aristokratiske Casa de la Condesa de la Reunión 
i Empedrado-gaten, hvor handlingen utspiller seg i Alejo Carpentiers
roman Eksplosjonen i katedralen (1962), kan man velge å gå (fort) forbi
La Bodeguita del Medio, hvor Ernest Hemingway drakk sine daiquirís. 
Deretter passerer man katedralen hvor man lenge trodde at Kristoffer 

Columbus var gravlagt, før det viste seg å være broren hans, og så kan
man krysse Plaza de Armas og via Mercaderes-gaten oppsøke den vakre
Plaza Vieja, hvor forfatteren La Condesa de Merlín tilbrakte sine første
leveår. Sammen med familien reiste hun til Paris som barn, og da hun
vendte tilbake 36 år senere, var blikkpunktet et annet.

Reiseberetningen Viaje a La Habana (Reise til Havanna) ble i samtidens
Havanna møtt med anklager om at hennes «parisiske øyne» eksotiserte
et land hun ikke lenger kjente, men i dag inngår verket like fullt blant
Cubas foundational fictions. Fra Plaza Vieja kan man også streife innom
García Lorcas upretensiøse favorittbar Dos Hermanos – som på 1930-
tallet het Two Brothers – og man kan gå videre langs havneområdet til
man kommer til jernbanestasjonen og restene fra den gamle bymuren,
og da bør man også stikke innom barndomshjemmet til José Martí i
Leonor Pérez-gaten #314. Huset er trangt og enkelt, og en fascinerende
kontrast til den posisjonen Martí har på Cuba i dag, hvor det er byster
av ham på alle skoler, en gigantstatue på Revolusjonsplassen, og litt
mindre statuer på Den anti-imperialistiske plassen og i Parque Central,
foran teateret hvor Ole Bull fremførte sine cubanske komposisjoner i
1844. 

Hans Jacob Ohldieck: Vandringer i Havanna

Ernest Hemingway og et glass Daiquiri på baren El Floridita

Det enkle huset til José Marti 

Plaza Vieja

Fortsettes neste side
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Kjempen i nord
Lenge var det den spanske dronningen Isabel II som tronet på sokkelen
i denne parken, hun som ville gjøre Ole Bull til general i den spanske
armé etter at han lot sin nyskrevne komposisjon La Verbena de San
Juan akkompagneres av kastanjetter i anledning bryllupet hennes i
1846. Da José Martí overtok sokkelen i Parque Central, var det ikke
først og fremst på grunn av hans posisjon som en av Latin-Amerikas
fremste diktere, og forløper for den såkalte modernismo-generasjonen
som i sin cubanske versjon hadde nettopp denne parken som samlings-
sted. Nei, det var fordi han ledet opprøret mot Spania i uavhengighets-
krigen fra 1895 til 1898, en krig som endte med at Cuba – sammen
med Puerto Rico, Filippinene og Guam – gikk fra å være en spansk
koloni til å innlemmes i USAs imperium. Slik ble Martís dystre spådom
til virkelighet, for i hans mest kjente essay, «Vårt Amerika» (1891),
advarte han mot «kjempen med sjumilsstøvler» i nord, han som snart
ville komme på besøk, full av forakt for naboen i sør. 

Over 60 år senere tok Fidel Castro opp den anti-imperialistiske tråden
og utnevnte José Martí til ideologisk leder av geriljabevegelsen som tok
makten i 1959 gjennom en revolusjon som fullstendig forandret koordi-
natene i Latin-Amerikas politiske og litterære kartografi. Hadde det ikke
vært for den cubanske revolusjonen, ville det ikke ha vært noe litterær
latinamerikansk boom slik vi kjenner fenomenet i dag, anført av Julio
Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa og Carlos Fuentes.
Gjennom revolusjonen eksploderte interessen for Latin-Amerika i
Europa, og nye tidsskrifter og forlag ga muligheter for ut-bredelse som
ikke kunne sammenlignes med den før-revolusjonære 
situasjonen. Aller viktigst var kanskje Casa de las Américas-institusjo-
nen i El Vedado-bydelen i Havanna, hvor intellektuelle strømmet til 
fra både Latin-Amerika og Europa, deriblant Jean-Paul Sartre, som
avslutter sin politiske reiseberetning fra Havanna i 1960 med følgende
ord: «Cubanerne må lykkes, ellers taper vi alt, inkludert håpet». 

Ruinenes by
I dag er fasaden til Casa de las Américas slitt, kartet over Latin-
Amerika er flerret opp, og synet leder tankene mot hvordan de slitte
fasadene og ruinene kom i sentrum av cubansk litteratur etter
Berlinmurens fall og østblokkens endelikt, som over natten rev vekk
nesten hele Cubas handelsgrunnlag. Da 1990-tallsforfatterne beskrev
mørket som la seg over Havanna, var det ikke bare billedlig uttrykt, for
som Antonio José Ponte skriver i La fiesta vigilada (Den overvåkede
festen): «Strømbruddsregimet var kommet for å bli, ganske enkelt.
Havanna lagt øde, uten biler, uten offentlig transport. Og her og der,
opplyst i respekt for de besøkende utlendingene, strålte hotellene som
skinnende akvarier i natten». 

Pedro Pablo Olivas maleri El gran apagón (Det store strømbruddet), 
ble et bilde på denne knallharde tiden, som i offisielle termer fikk
betegnelsen «Spesialperioden i fredstid».  

Berlinmurens fall førte samtidig til en større åpenhet på Cuba.
Forfattere som José Lezama Lima og Virgilio Piñera – som døde i
sensurens og ostrakismens svarte år på 1970-tallet – ble hentet frem
igjen og gitt ut på nytt, og litteraturen begynte å utforske tabuer som
landets offisielle presse ikke hadde berørt på flere tiår. Slik kom, para-
doksalt nok, Havannas marginalia i sentrum av Cubas litterære scene,
samtidig som Havanna-ruinenes slående sammenstilling av storhet og
forfall åpenbart alluderte til en revolusjonær drøm som brast. Jakten 
på det autentiske Havanna bak Castros fasade pirret også utenlandske
forlag, og 1990-tallets kanskje mest emblematiske forfatter ble Pedro
Juan Gutiérrez, som i skittenrealistisk stil lot hovedpersonen i El Rey
de La Habana (Kongen av Havanna) presentere et rationale for sin tids
kynisme: «Jeg hadde tre muligheter: Jeg måtte enten herde meg selv,
eller jeg kunne miste forstanden eller jeg kunne ta livet av meg. 
Jeg var nødt til å bli hard». 

Resignasjonen brer om seg 
Generación cero, som innledet det nye millenniet, anført av forfattere
som Legna Rodríguez og Orlando Luis Pardo Lazo, skriver innenfor et
annet register, og radikaliserer 1990-tallets tendenser til å løse opp de
store nasjonale fortellingene. Nå er landet også for lengst ute av spesi-
alperioden, særlig på grunn av handelssamarbeidet med Kina og
Venezuela, godt hjulpet av la marea rosa, den «lyserøde bølgen» som
innledet det nye årtusenet i Latin-Amerika. Like fullt brer resignasjonen
om seg i en tid hvor verken den internasjonale situasjonen – særlig
Venezuelas kollaps og Donald Trumps sanksjoner – eller den nye presi-
denten Miguel Díaz-Canel gir grunn til optimisme. Da jeg var tilbake i
Havanna i juni, tenkte jeg på hvordan de slitte fasadene og ruinene
etter hus som har falt sammen – og dessuten det sønderrevne kartet
over Latin-Amerika på veggen til Casa de las Américas – også er tref-
fende bilder på dagens tilstand. 

Hver 16. november strømmer hundrevis av cubanere til Plaza de Armas,
hvor Havanna ble grunnlagt for nøyaktig 500 år siden. Der står det et
Ceiba-tre, som er en tresort Cuba har et spesielt forhold til, siden det
konnoterer en særegen kraft innenfor alle de ulike tradisjonene som er
sammenflettet i el ajiaco cubano. Hver 16. november går de fremmøtte
cubanerne tre ganger rundt treet i stillhet, og for hver runde utsier de
et ønske. Det er grunn til å tro at ekstra mange cubanere kommer til
Ceiba-treet på Plaza de Armas i dag.

Hans Jacob Ohldieck er førsteamanuensis
ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge.

Fotos: Shutterstock
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I serien ”Norske sjøfolk og Cuba” 

Jon Kemi og revolusjonen

I januar 1959 stevnet motortankeren M/T Korsfjord av Stavanger
inn i bukta som utgjør Havanna havn med en oljelast fra
Maracaibosjøen i Venezuela. Om bord var finnmarkingen Jon Kemi,
16 år gammel, sulten på opplevelser og forventningsfull til et så
eksotisk sted som Havanna på Cuba. 

Jon var messegutt om bord og som vanlig i den stillingen, noe opp-
stykket og fleksibel arbeidstid som gir anledning til å betrakte inn-
seilinger og avganger til havner fra dekket. Allerede i innseilingen 
forsto unge Kemi at det foregikk noe ekstraordinært inne i byen. 

Det var masse leven, skudd og høylytte mennesker og veiving med
flagg, noe som ikke virket skremmende, men ingen hadde fortalt 
besetningen på M/T Korsfjord, med mulig unntak av kapteinen, at Cuba
var midt i en revolusjon. Det viste seg at det var nettopp det som var
under utvikling og at det var de revolusjonæres feiring av seieren som
var årsak til levenet. Uansett hadde Jon og mannskapet vært vitne til
en av etterkrigstidens viktigste politiske begivenheter. 

Her får redaktøren en ubendig trang til å spekulere litt: Det er alltid (?)
sånn at lasten er betalt før utskiping og er derfor mottagers eiendom
under transporten. Det vil si at det USA støttede Batistdiktaturet må 
ha betalt lasten som falt i revolusjonens hender helt gratis. 

Det samme kan være tilfelle med en annen norsk tanker som losset olje
i Havanna på nøyaktig samme tid. Det har vi skrevet om tidligere og
gjelder M/T Ranja og deler av mannskapets opplevelser, men da berørte
vi ikke denne (jeg understreker) spekulasjonen. Men så helt bortenfor
sannsynlighetens grenser er det jo ikke, for den norske staten hadde
også en last i sjøen til Batistadiktaturet, men som kom for sent fram. 
Nemlig våpen som skulle bekjempe revolusjonen, men tvert imot 
styrket Fidel Castro.

Men tilbake til Jon Kemi. Førstereis messegutten fortsatte om bord på
Korsfjord og ble dekksgutt og senere matros. Han er nå bosatt på
Jessheim og sjømannskarrieren er bare minner. Kanskje til glede for
barnebarna.

Jon Kemi ser bestemt ut. Gå i land?

Taxibåt for å komme i land fra ankringsplass.

Uniform for større oppgaver?

M/T Korsfjord

Førstereisgutta døpes av Kong Neptun. På dekk sammenmed kollega fra maskinen.



Bli medlem i Cubaforeningen
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.

Noen mennesker kommer nesten alltid til orde

med sine meninger i mediene. En del fordi det er

godt skrevne artikler eller kronikker som har et

almengyldig budskap til opplysning for folket.

Andre kan ha et kulturelt eller politisk tema det

er verdt å vite noe om. Det jeg skal behandle

her er en slags ensretting basert på høy 

utdannelse og offentlig ansettelse. I dette 

tilfelle professor Benedicte Bull ved Senter for

utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. 

Hun har anerkjennelse som en kjenner av latin-

amerikanske tilstander og politiske forhold.

Likevel reagerer jeg til stadighet på Bulls 

skriverier og uttalelser hvor hun etter min mening starter 

i feil ende. Jeg kommer tilbake til det, men vil bare nevne at 

jeg har siden min ungdommelige sjømannstid interessert meg for 

Latin-Amerika og leser det folk mener om min hobbyinteresse.

Benedicte Bull er ett av disse menneskene som er hyppig gjest i

medier som riksdekkende TV, aviser, seminarer og offentlig finansi-

erte institusjoner for bistand og utenrikspolitikk. Hun har en utpre-

get vestlig tolkning på alt hun ser og lærer, fordømmer ikke opp-

lagte forbrytelser begått av USA selv om de kan nevnes som virke-

midler, i motsetning til politikere i Latin-amerikanske land som

søker selvstendighet. Men det er kanskje ikke så enkelt i Norge hel-

ler når lønna er en post på statsbudsjettet.

Hvorfor er det så vanskelig å godta at de fleste problemene som

rammer Latin-Amerika er forbrytelser med utgangspunkt i USA når

presidenten der til og med skryter av det? Nå innrømmer Bull at

det er nok av varer i butikkene Venezuela etter å ha kritisert regje-

ringen for omfattende varemangel siden Maduro tiltrådte, men nå

er problemet at han styrer Venezuela inn i en autoritær, desentrali-

sert og voldelig form for kapitalisme, med kryptovaluta, væpna

pengeutpressing, militær innblanding og privatiseringer, så nå skal

vi være bekymret for fordelingen i samfunnet. Det låter hult. At

Venezuela får hjelp, støtte og handel med Russland, Cuba, Kina,

Tyrkia og Iran tillegges ingen positiv effekt. En omfattende frivillig

sektor kalt «Colectivos» som hjelper fattige og gamle mennesker,

derimot kaller Bull for «Regjeringstilknyttede gjenger» Det har hun

fra en tidligere norsk ambassadør til Venezuela, og det er feil.

Den selvutnevnte falske presidenten Juan

Guaidò i Venezuela ble lynraskt anerkjent av et 

flertall eller alle EU-landene. Hva sier det om

europeisk selvstendighet? Norge lurte seg unna

fadesen ved (nok en gang) å spille rollen som

forhandlingsmedhjelper selv om alle vet at

Norge får disse rollene p.g.a. sitt nære og gode

forhold til USA. CIAs dekkorganisasjon USAID

har brukt 128 millioner dollar på denne falsk-

spilleren. Penger som skulle ha vært brukt til å

forbedre Venezuelas økonomi. Dette er avslørt

av journalisten Fania Rodrigues og det kom 

også fram at USAID overleverte ytterligere 

30 millioner dollar «til å tilgodese akutte behov i Venezuela». 

Store summer har gått til luksusforbruk og korrupsjon. Ikke en 

vanlig venezuelaner har hatt nytte av disse enorme beløpene.

USA hindrer Venezuelas kjøp av medisiner
mot Covid19 pandemien
Venezuelas riksanklager Tarek William Saab har i pressen fordømt

USAs handlinger for å nekte Venezuela legemidler mot koronaviru-

set. I den situasjon verden befinner seg nå er det uakseptabelt og

brudd på menneskerettighetene å hindre at vårt land får kjøpt lege-

midler og utrustning til kampen sier han. Også den ekstreme vene-

zuelanske opposisjonen må kreve slutt på dette, eller vil de kreve

hardere straffer mot landet vårt og utvide USAs blokade så vi ikke

får behandlet våre smittede? Videre ba han opposisjonen gjennom-

tenke sine holdninger og be USA heve blokaden. Han rettet også

pekefingeren mot Brasils og Colombias regjeringer og ba dem 

stoppe sine fiendtligheter mot Venezuela og heller samarbeide 

mot koronaviruset, noe de trenger begge to. 

Terje Enger  

Professora Bull og Venezuela 

Professor Benedicte Bull. Foto: uniforum.uio.no



Solidaritets- og studiereise
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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. 
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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.

Foto: Shutterstock


