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Εργαζόμενοι και νέοι στην Κούβα μπαίνουν μπροστά στον αγώνα για την
αύξηση της παραγωγής τροφίμων
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Η Ένωση Νέων Κομμουνιστών της Κούβας ηγείται 150 ομάδων, με 2.700 μέλη, που
εργάζονται σε αγροκτήματα και σε άλλα καθήκοντα. Μπριγάδες εθελοντών που είναι
μέλη συνδικάτων συμμετέχουν επίσης στις προσπάθειες αυτές, ενισχύοντας την
επανάσταση στην αντιμετώπιση του οικονομικού πολέμου των ΗΠΑ και της
παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κάμψης.

Εργαζόμενοι και νέοι από τη μια άκρη της Κούβας μέχρι την άλλη,
με τη στήριξη της κυβέρνησής τους, οργανώνονται για να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους με τη
συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου και τον τιμωρητικό
οικονομικό πόλεμο τον οποίο διεξάγει η Ουάσιγκτον εναντίον τους
επί εξήντα χρόνια. Κινητοποιούνται στη μάχη για την αύξηση της
παραγωγής τροφίμων.

Η ικανότητά τους να το κάνουν αυτό βασίζεται στην επανάσταση που έκαναν το 1959, μια
επανάσταση η οποία εξακολουθεί να είναι ζωντανή σήμερα.
Η πανδημία του κοροναϊού έχει δείξει την «ανικανότητα του καπιταλιστικού συστήματος υγείας
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων», λέει η Κεντρική
Οργάνωση Εργαζομένων της Κούβας (CTC) σε ανακοίνωσή της στις 22 Απρίλη. Υπό την
καπιταλιστική κυριαρχία, «Τα αφεντικά βάζουν ως προτεραιότητα οικονομικά και
χρηματοπιστωτικά μέτρα αδιαφορώντας για τα εργατικά δικαιώματα».
Τα συνδικάτα στην Κούβα προσφέρουν την «μαχητική αλληλεγγύη τους προς τους αγώνες
συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αυτές τις χώρες», λέει η CTC.
Μια νέα γενιά Κουβανών συμμετέχει σε εθελοντικές ομάδες εργασίας για την προώθηση της
παροχής υγειονομικής φροντίδας, τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στον εργαζόμενο
λαό μπροστά στις πιέσεις των ιμπεριαλιστών και την παγκόσμια εξάπλωση του κοροναϊού.
Τα συνδικάτα, η Ομοσπονδία Γυναικών Κούβας, οι Επιτροπές Υπεράσπισης της Επανάστασης
που υπάρχουν σε κάθε γειτονιά, ομάδες φοιτητών, η Ένωση Νέων Κομμουνιστών (UJC) και ο
Εθνικός Σύνδεσμος Μικροκαλλιεργητών οργανώνουν την αύξηση της παραγωγής και τη
διασφάλιση ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει μόνος του.

Μπριγάδες εργασίας στη φετινή Πρωτομαγιά
Η κυβέρνηση της Κούβας ακύρωσε την ετήσια πρωτομαγιάτικη πορεία για τη Διεθνή Μέρα των
Εργαζομένων, στην οποία συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην
Αβάνα. Η κίνηση αυτή είναι μεταξύ των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση για να αποτρέψει την
εξάπλωση του ιού.
Αντί για πορεία, η CTC οργανώνει τη μετατροπή της Πρωτομαγιάς σε ένα ακόμη μέτωπο της
μάχης για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων. Στη Σάντα Κλάρα, πλησιάζοντας η Πρωτομαγιά
τα συνδικάτα οργανώνουν δεκαεπτά ειδικές μπριγάδες από τα εργοστάσια και άλλους χώρους
δουλειάς της περιοχής.
Η πρώτη από αυτές, την οποία απαρτίζουν τριάντα νέοι εργαζόμενοι από το Συνδικάτο
Εργαζομένων στη Ζάχαρη, ξεκίνησε στις 22 Απρίλη τη δουλειά της στις αστικές καλλιέργειες
λαχανικών της Λα Ριβιέρα. Αντικαταστούν τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους οι οποίοι είναι
περισσότερο ευάλωτοι στον ιό.
Την ίδια μέρα το Εθνικό Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια και στα Ορυχεία ξεκίνησε μια
μπριγάδα που θα φυτέψει μπονιάτο, ένα είδος γλυκοπατάτας, στην κρατική Αγροτική Επιχείρηση
Βάγιε ντελ Γιαμπού.
Στην Κούβα η αύξηση της παραγωγής τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Η Κούβα συνήθως εισάγει
περίπου 60% των τροφίμων της, καθώς επίσης λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα.
Η αύξηση της παραγωγής δεν είναι ένα απλό καθήκον. Στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα μόνο το
20% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων αρδεύεται ενώ στην Γκράνμα μόλις το 6%. Και αυτή την
περίοδο το μεγαλύτερο μέρος του νησιού αντιμετωπίζει ξηρασία.
Ο Φεντερίκο Ερνάντες, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Άμυνας στο Μπαγιάμο, το
οποίο συσπειρώνει αξιωματούχους της κυβέρνησης και ηγέτες μαζικών οργανώσεων, είπε σε

συνέντευξη στον Τύπο, ότι «Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να οργανώσουμε
με δίκαιο τρόπο όλα όσα έχουμε ώστε κανένας άνθρωπος να μην αφεθεί να τα βγάλει πέρα μόνος
του».
Πάνω από 9.000 εργαζόμενοι των οποίων οι εργασιακοί χώροι έχουν πάψει να λειτουργούν
οργανώνονται να δουλέψουν στις αγροτικές καλλιέργειες σε όλο το νησί.
Η Ένωση Νέων Κομμουνιστών έχει τεθεί επικεφαλής 150 ομάδων, τις οποίες απαρτίζουν πάνω
από 2.700 νέοι στην ηλικία άνθρωποι, που δουλεύουν στα αγροκτήματα, βοηθούν σε κέντρα
καραντίνας και έχουν αναλάβει άλλα σημαντικά καθήκοντα.
Ο Διοσβάνι Ακόστα Αμπραχάντες, δεύτερος γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής της UJC, είπε
στην εφημερίδα Juventud Rebelde ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα
ασφαλείας. «Όλοι μαζί και καλά ενημερωμένοι συμβάλλουν υπεύθυνα, με πεποίθηση και με
πειθαρχία», είπε.
Στο Σαντιάγο ντε Κούβα οι εργαζόμενοι σε χώρους εργασίας, οι οποίοι προς το παρόν έχουν
κλείσει, προετοίμασαν 4.400 τσάντες με τρόφιμα για να τα διανέμουν σε όσους και όσες τα έχουν
ανάγκη. Αυτό έγινε σε συνεργασία με τους οικογενειακούς γιατρούς της κάθε γειτονιάς, οι οποίοι
επισκέπτονται συστηματικά τους ανθρώπους στην περιοχή. Μας «είπαν πού να βρούμε τους
ηλικιωμένους πολίτες οι οποίοι ζούνε μόνοι τους, τις κυοφορούσες γυναίκες και τους ανθρώπους
με περίπλοκες ασθένειες», είπε ο Φράνκ Ιερεζουέλο Μπετανκούρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος στην
πόλη αυτή για την αποθήκευση των τροφίμων.

«Δεν έχουν σημασία ο τίτλος ή η θέση που κατέχεις»
Η Juventud Rebelde πήρε συνέντευξη από δύο φοιτητές και έναν καθηγητή πανεπιστημίου από
την περιφέρεια της Αρτεμίσα που προσφέρθηκαν ως εθελοντές να κάνουν οτιδήποτε χρειάζεται
να γίνει. Η καθημερινή δουλειά τους είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση δωματίων ανθρώπων
σε κέντρα απομόνωσης, οι οποίοι παρακολουθούνται για την εξακρίβωση αν έχουν μολυνθεί από
τον ιό.
Ο καθηγητής της νομικής Γιουλιέσκι Αμαντόρ Ετσεβαρία είπε ότι δεν διαφέρουν από άλλους
εργαζόμενους. «Τα επιστημονικά πτυχία, οι ακαδημαϊκές κατηγορίες, ή η θέση που κατέχει ο
καθένας στο πανεπιστήμιο δεν έχει σημασία». Αυτό που έχει σημασία, είπε, «Είναι να δείξουμε
όλη την ανθρωπιά και την ευαισθησία που έχουμε».
Ο Μαϊκέλ Μανουέλ Μπάριος Πέρες, φοιτητής φυσικής αγωγής, είπε ότι μέχρις ότου άρχισε η
επιδημία του άρεσε να αράζει με τους φίλους του και να «απολαμβάνει τη ζωή». Δεν είχε ποτέ
ασχοληθεί με τέτοιου είδους δουλειά στον καθαρισμό, είπε, αλλά η συμμετοχή του στην
εθελοντική προσπάθεια έχει αλλάξει το πώς βλέπει τα πράγματα.
Στις καπιταλιστικές χώρες τα αφεντικά αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων ώστε να αυξήσουν τα
κέρδη τους με τις ελλείψεις τροφίμων. Εξαναγκάζουν τους κτηνοτρόφους να πετάν το γάλα που
έχουν παράγει ή τους αγρότες να καταστρέψουν τα λαχανικά και τα φρούτα που δεν έχουν τη
δυνατότητα να συσκευάσουν και να πουλήσουν με ικανοποιητικό κέρδος. Αντιθέτως, στην Κούβα
η κυβέρνηση οργανώνει την προσπάθεια για να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις
ελλείψεις τροφίμων για τους εργαζόμενους.

Το Reuters μετέδοσε στις 23 Απριλίου ένα άρθρο για τα μέτρα που η επαναστατική ηγεσία της
Κούβας λαμβάνει σε αυτή την κατεύθυνση με τίτλο «Το δελτίο επιστρέφει στην Κούβα λόγω της
πανδημίας του κοροναϊού» Ο αστικός Τύπος συνήθως παρουσιάζει το δελτίο ως έναν αυστηρό
περιορισμό στην πρόσβαση σε βασικά αγαθά που επιβάλει μια άκαρδη δικτατορία.
Στην πραγματικότητα, το σύστημα διανομής με το δελτίο χαίρει ευρείας υποστήριξης ανάμεσα
στον εργαζόμενο λαό διότι συμβάλλει στη διασφάλιση ότι όλοι, άσχετα από την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται, είτε έχουν συγγενείς στις ΗΠΑ που τους στέλνουν δολάρια είτε όχι, έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν βασικά τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, συχνά σε πολύ χαμηλές τιμές.
Η κυβέρνηση έχει πρόσφατα συμπεριλάβει περισσότερα αγαθά στο δελτίο, το οποίο ονομάζεται
libreta, όπως απορρυπαντικό για ρούχα και μεγαλύτερες ποσότητες κρέατος κοτόπουλου.
Ο Εσπεράνσα Μορένο, κάτοικος της Αβάνας και συνταξιούχος, είπε στο Reuters ότι το libreta
είναι «σαν μια σανίδα σωτηρίας σε αυτή την εποχή του ιού».
Μπριγάδες εθελοντών επισκέπτονται επίσης εκατομμύρια σπίτια σε καθημερινή βάση ώστε να
διασφαλιστεί ότι κάθε άνθρωπος που έχει αρρωστήσει θα λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.
Σε αντίθεση με την υπερσυμφόρηση και τις απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές στις ΗΠΑ όπου
ο κοροναϊός εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, στην Κούβα δεν υπάρχει ούτε ένας φυλακισμένος που να
έχει νοσήσει.
Μια άλλη ένδειξη των ηθικών αξιών που αποτελούν το θεμέλιο της κουβανικής επανάστασης
είναι οι πάνω από 1.400 εθελοντές/τριες γιατροί και νοσοκόμοι/ες που υπηρετούν ως υγειονομικό
προσωπικό σε 22 χώρες μετά από πρόσκληση των κυβερνήσεών τους, όπου φροντίζουν
ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό. Οι διεθνιστές αυτοί λένε ότι μια από τις αρχές
της επανάστασης είναι ότι, «Δεν προσφέρουμε αυτό που μας περισσεύει, μοιραζόμαστε αυτό που
έχουμε».
Αυτό είναι εφικτό επειδή οι εργαζόμενοι στην Κούβα, με την καθοδήγηση του Φιντέλ Κάστρο και
του Κινήματος της 26ης Ιούλη, ανέτρεψαν την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ δικτατορία του
Μπατίστα το 1959, ξεκινώντας την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο.
Στη διαδικασία αυτή μεταμορφώθηκαν ως άνθρωποι και οι ίδιοι, και χρησιμοποίησαν την
κυβέρνηση εργατών και χωρικών που σχημάτισαν για να προσφέρουν το παράδειγμά τους και τη
βοήθειά τους προς τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ δεν
συγχωρέσαν ποτέ για αυτό τον εργαζόμενο λαό της Κούβας.
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