Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των
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“Η κουβανική επανάσταση αποτελεί πρόκληση για τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ”
Εκπρόσωπος της Κούβας μιλάει για τον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ, την καμπάνια
λασπολογίας κατά της Κουβανικής Επανάστασης
των Μαρτίν Κοπέλ, Μέρι-Άλις Γουότερς και Ρόχερ Καλέρο

Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο,
επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών
της Κούβας, υπεύθυνου για τις ΗΠΑ.
Militant/Roger Calero

Νέα Υόρκη –Ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο, επικεφαλής του
υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας, υπεύθυνου για τις ΗΠΑ,
βρισκόταν στη Νέα Υόρκη τέλη του Σεπτέμβρη στην εναρκτήρια
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο
πλαίσιο ενός φορτωμένου προγράμματος δραστηριοτήτων
διέθεσε χρόνο να συναντηθεί και να συζητήσει με την εφημερίδα
Militant. Μας μίλησε για τις όλο και πιο έντονες επιθέσεις που η
πιο ισχυρή ιμπεριαλιστική δύναμη στον κόσμο εξαπολύει
σήμερα ενάντια στους άνδρες και τις γυναίκες που έκαναν την
σοσιαλιστική επανάσταση στην Κούβα και συνεχίζουν να την
υπερασπίζονται.

“Η πιο σταθερή και η πιο επιτυχημένη πρόκληση που
αντιμετωπίζει ο ιμπεριαλισμός στο Δυτικό Ημισφαίριο είναι η
Κουβανική Επανάσταση”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. “Είναι μια πρόκληση απέναντι στις ΗΠΑ ως
ιμπεριαλιστική δύναμη που πρέπει να προσπαθήσουν να εξαλείψουν”.
Εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες, υπογράμμισε, παρά τους τεράστιους πόρους που αφιερώνουν
στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν την επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας και να
επαναφέρουν καπιταλιστικές ιδιοκτησιακές σχέσεις, οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ δεν έχουν πετύχει
αυτό τον στόχο.
Παρά τις προσδοκίες και τις προσπάθειες των ιμπεριαλιστών, η επανάσταση δεν κατέρρευσε κατά
τη δεκαετία του 1990 μετά από τη διάλυση των καθεστώτων του σοβιετικού μπλόκου και τη
βαθιά οικονομική κρίση που αυτό προκάλεσε στην Κούβα.
Στη συνέχεια, οι κυρίαρχοι ιμπεριαλιστές “πόνταραν ότι όταν θα φύγει ο Φιντέλ Κάστρο η
Κουβανική Επανάσταση δεν θα επιβίωνε”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. Όταν δεν συνέβη κάτι
τέτοιο, τότε σκέφτηκαν ότι όλα θα τέλειωναν όταν θα αποσυρόταν ο Ραούλ Κάστρο. Αλλά η
επανάσταση συνεχίζεται.
“Για τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ και για τους εχθρούς της Κούβας, αυτή η συνέχεια είναι μια
μεγάλη πρόκληση”, επισήμανε. “Δεν μπορούν να δεχθούν ότι είναι νομιμοποιημένη μια λαϊκή
επαναστατική κυβέρνηση, η οποία δεν καθοδηγείται πλέον από την ιστορική γενιά”, δηλαδή τη

γενιά εκείνη που καθοδήγησε τον εργαζόμενο λαό να αναλάβει την εξουσία το 1959 και να
εγκαθιδρύσει μια κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
“Σήμερα η κυβέρνηση αυτή καθοδηγείται από νέες γενιές. Η Κούβα δεν είναι καπιταλιστική, δε
δέχεται τον καπιταλισμό. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει ένα εμπόδιο για τον ιμπεριαλισμό σε
αυτό το ημισφαίριο”.
Αυτός είναι ο λόγος που κατά τα τελευταία χρόνια οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ, υπό τη διακυβέρνηση
του Τραμπ και τώρα του Μπάιντεν, έχουν επιβάλει κατά της Κούβας τις πλέον ολοκληρωμένες
οικονομικές κυρώσεις από ποτέ άλλοτε. Τα μέτρα αυτά, πάνω από 200 από τα οποία θεσπίστηκαν
πρόσφατα, περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση της Κούβας στο διεθνές τραπεζικό
σύστημα και παρεμποδίζουν τις ξένες επενδύσεις, τις εισαγωγές καυσίμων ζωτικής σημασίας, και
εμβάσματα από Κουβανο-Αμερικανούς [στις ΗΠΑ] προς τις οικογένειές τους στο νησί.
Οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρό τους καλλιτέχνες και τους μαύρους
Αυτός είναι επίσης ο λόγος που σήμερα η Ουάσιγκτον διεξάγει μια πολιτική επίθεση με στόχο
“ορισμένους πυλώνες της αποδοχής που έχει κατακτήσει η Κουβανική Επανάσταση διεθνώς”,
δήλωσε ο Φερνάντες ντε Κοσίο.
Ένας από αυτούς τους πυλώνες του ηθικού κύρους που χαίρει μεταξύ των εργαζομένων
παγκοσμίως είναι το γεγονός ότι η Κουβανική Επανάσταση έχει επεκτείνει την πρόσβαση στον
πολιτισμό και την παιδεία σε εκατομμύρια ανθρώπους στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Η
επαναστατική κυβέρνηση έχει να επιδείξει ένα εντυπωσιακό και περήφανο ιστορικό ενίσχυσης
της καλλιτεχνικής έκφρασης ευρύτατα.
“Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξοδεύει δεκάδες
εκατομμύρια δολάρια για να παρουσιάσει την
ψευδή εικόνα μιας διένεξης μεταξύ της
επαναστατικής κυβέρνησης και των καλλιτεχνών,
μεταξύ της κυβέρνησης και της νεολαίας”
επισήμανε ο Φερνάντες ντε Κοσίο.
Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συσπειρώσει
καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς
προκειμένου να στηρίξουν τη λεγόμενη ομάδα
Σαν Ισίντρο, μια επιχείρηση χρηματοδοτούμενη
από τις ΗΠΑ, την οποία οι εχθροί της επανάστασης κυνικά παρουσιάζουν ως κίνημα “νέων,
Καλλιτέχνες φέρνουν το θέατρο και τη μουσική στο Ελ
μαύρων ανεξάρτητων καλλιτεχνών”.
Σαλβαδόρ, ένα χωριό στην επαρχία του Γουαντάναμο της
Κούβας, 28 Γενάρη 2019. Η σοσιαλιστική επανάσταση
διεύρυνε την πρόσβαση στον πολιτισμό και την παιδεία σε
εκατομμύρια ανθρώπους στην ύπαιθρο και στις πόλεις.
CUBA ESCENA

“Η προσπάθεια αυτή συμβαδίζει με τις
απόπειρες δυσφήμισης των επιτευγμάτων της
Κούβας στην εξάλειψη των ρατσιστικών
διακρίσεων”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. “Με
μια δυνατή δόση δημαγωγίας και υποκρισίας, επιδιώκουν να παρουσιάσουν την Κούβα ως μια
ρατσιστική χώρα – ακριβώς λόγω της επανάστασης”.
Η Κούβα πριν το 1959 “ήταν μια ρατσιστική κοινωνία”, είπε. “Η επανάσταση έβαλε τέλος στις
θεσμικές διακρίσεις”.

“Από τότε, η κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας έχουν ηγηθεί των προσπαθειών
για την εξάλειψη των φυλετικών προκαταλήψεων. Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν με ένα
διάταγμα. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσεις ένα ‘Υπουργείο κατά του Ρατσισμού’ για να το
πετύχεις. Μαζί με άλλα μέτρα, απαιτεί εκπαιδευτική, πολιτιστική δουλειά.
“Δεν θα ήμουν ειλικρινής εάν δεν δεχόμουν ότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε.
Ακόμα και με τη μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, την παιδεία, την υγεία, και
άλλες συνθήκες που έχει πραγματοποιήσει η επανάσταση για τον κουβανικό λαό – παρόλα αυτά
εξακολουθεί να υπάρχει μια κοινωνική διαστρωμάτωση με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά
επίπεδα. Ακόμα δεν έχουμε εξαλείψει τις ανομοιότητες που βλέπουμε σήμερα σε γειτονιές των
πόλεων που είχαν τις χειρότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες πριν την επανάσταση.
“Μια γειτονιά στην Αβάνα που ήταν φτωχή πριν από 50 ή 60 χρόνια είναι πιθανό όσον αφορά τη
στέγαση να υπάρχει μεγαλύτερος συγχρωτισμός και χειρότερος εξαερισμός, με ανθρώπους που
έχουν χαμηλότερο επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης και μεγαλύτερη εγκληματικότητα από άλλες
περιοχές.
“Αυτό ισχύει άσχετα από το χρώμα του δέρματος. Αλλά αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες που
αντιμετώπιζε πριν το 1959 ο πληθυσμός των μαύρων”, είπε, οι ανομοιότητες σήμερα
εξακολουθούν να είναι μεγαλύτερες για τους μαύρους Κουβανούς.
Για τον λόγο αυτό. “η κουβανική κυβέρνηση και κοινωνία συνεχίζουν να διεξάγουν έναν αγώνα
εναντίον του ρατσισμού και της κληρονομιάς του”.
Η σπίλωση των διεθνιστών γιατρών
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο υπογράμμισε άλλο έναν πυλώνα της υποστήριξης που χαίρει η
επανάσταση μεταξύ των εργαζομένων παγκοσμίως η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της
Ουάσιγκτον – το ιστορικό της διεθνιστικής υγειονομικής συνεργασίας της Κούβας.
“Οι γιατροί μας που υπηρετούν σε άλλες χώρες χαρακτηρίζονται ως 'σκλάβοι'. Η αλληλεγγύη της
κουβανικής κυβέρνησης αποκαλείται από τους ιμπεριαλιστές 'λαθρεμπόριο ανθρώπων'.
“Επιδιώκουν να στιγματίσουν τη δουλειά των Κουβανών εθελοντών οι οποίοι σώζουν ζωές,
παρέχοντας υγειονομική φροντίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους των πιο φτωχών κοινοτήτων σε
πάνω από 100 χώρες.
“Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει στείλει τους αντιπροσώπους του να πιέσουν άλλες
κυβερνήσεις που εύλογα ζήτησαν την υγειονομική βοήθεια της Κούβας, απαιτώντας από αυτές να
μην την δεχθούν”.
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο επισήμανε ότι “μέσα στην πανδημία, η Κούβα είναι η μόνη χώρα στον
κόσμο –η μία και μοναδική– η οποία έχει στείλει μπριγάδες υγειονομικών σε άλλες χώρες για να
συνδράμουν στη μάχη κατά του κορονοϊού. Έχουν πάει σε 40 χώρες – από την Ιταλία και τα
πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Περσικού Κόλπου μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.
“Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας επιτίθονται για αυτό!”
Η Ουάσιγκτον διεξάγει επίσης μια συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης της νομιμοποίησης
ηγετών της νέας κουβανικής κυβέρνησης, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. “

“Η επίθεσή τους επικεντρώνεται προσωπικά στον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Λένε, ‘Αυτός δεν
είναι Φιντέλ Κάστρο’. Αλλά ταυτοχρόνως, τον κατηγορούν ότι είναι δικτάτορας, ότι το καθεστώς
του είναι καταπιεστικό.
“Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ο ιμπεριαλιστικός
προπαγανδιστικός μηχανισμός”.
Οι ΗΠΑ εντείνουν τις οικονομικές επιθέσεις
Ο Φερνάντο ντε Κοσίο αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση στην Κούβα σήμερα, λέγοντας ότι
τα μέσα ενημέρωσης των μεγάλων επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι η Κούβα “περνά τις χειρότερες
στιγμές από ποτέ άλλοτε”. Αυτό δεν είναι ακριβές, είπε.
“Η πιο δύσκολη περίοδος ήταν στα χρόνια της δεκαετίας του 1960, όταν είχαμε εμπλακεί σε έναν
εμφύλιο πόλεμο μέσα στην Κούβα με αντεπαναστατικές ομάδες τις οποίες είχαν οπλίσει,
εκπαιδεύσει και χρηματοδοτήσει οι ΗΠΑ”.
Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1990, η οποία προκλήθηκε όταν χάθηκαν ξαφνικά πάνω
από τα τρία-τέταρτα του εξωτερικού εμπορίου της Κούβας μετά από την εσωτερική κατάρρευση
της Σοβιετικής Ένωσης, “ήταν μια πιο σοβαρή οικονομική κρίση από αυτήν που έχουμε σήμερα.
Αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσεις στους νέους ανθρώπους που τότε ήταν ακόμα παιδιά. Τότε
είχαμε 18 ώρες διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την ημέρα, πρακτικά δεν υπήρχαν δημόσια μέσα
μαζικής μεταφοράς. Υπήρχαν τέτοιες ελλείψεις τροφίμων που οι άνθρωποι έχαναν δραματικά
βάρος”. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα.

Αριστερά: Αβάνα, Φλεβάρης 2021. Φοιτητές ιατρικής σχολής πηγαίνουν πόρτα-πόρτα ώστε να εξασφαλίσουν ότι
οποιοσδήποτε με συμπτώματα κορονοϊού θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Επί πάνω από 60 χρόνια οι μαύροι Κουβανοί
έχουν παίξει ηγετικό ρόλο στην σοσιαλιστική επανάσταση, παλεύοντας για την παγίωση των κοινωνικών και πολιτικών
κατακτήσεων των εργαζομένων άσχετα από το χρώμα του δέρματός τους και την ταυτόχρονη εξάλειψη της κληρονομιάς των
διακρίσεων κατά των Κουβανών που είναι μαύροι. Δεξιά: Μερικοί από τους 100.000 νέους εθελοντές που το 1961
συνέβαλαν στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού στην Κούβα.
Αριστερά: GRANMA/MIGUEL FEBLES HERNANDEZ, Δεξιά: MUSEO MUNICIPAL DE BAGUANOS

“Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Κούβα; Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1990,
υπάρχουν μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στον πληθυσμό. Σε προηγούμενες
δεκαετίες, λόγω της επανάστασης, στην κουβανική κοινωνία υπήρχε μεγαλύτερη ισότητα. Αλλά
αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε οικονομικές μεθόδους –ορισμένοι τις αποκαλούν 'φιλικές
προς την αγορά'– οι οποίες έχουν παράξει ανισότητες, αν και η Κούβα έχει πολύ λιγότερες
κοινωνικές ανισότητες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο”.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρομεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, και ο
αριθμός των εργαζομένων που είναι δυνατόν να προσληφθούν σε αυτές έχει τώρα αυξηθεί στους
εκατό. Οι αγρότες μπορούν να πωλούν μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που παράγουν στην
ανοιχτή αγορά. Οικογένειες μπορούν πλέον να πουλήσουν τα σπίτια τους.
Η επέκταση του τουρισμού και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην απόκτηση εσόδων σε σκληρό
νόμισμα –απαραίτητα για την εισαγωγή βασικών αγαθών– έχουν οδηγήσει σε μια
διαφοροποίηση ανάμεσα σε όσους λαμβάνουν μέρος του εισοδήματός τους σε δολάρια και σε
όσους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό των εμβασμάτων από το
εξωτερικό πηγαίνει σε οικογένειες που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση παρά
στους εργαζομένους, ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι μαύροι, και αυτό έχει οξύνει τις φυλετικές
εντάσεις.
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο επισήμανε ότι τον Γενάρη του 2021 η κυβέρνηση εφάρμοσε μια σειρά από
οικονομικά μέτρα. Μεταξύ άλλων, μειώθηκαν οι επιδοτήσεις σε πολλά βασικά είδη τροφίμων.
Μειώθηκε η χρηματική αρωγή που λαμβάνουν οικογένειες που παίρνουν επίδομα για μέλη που
είναι άνεργα αλλά ικανά να δουλέψουν. Καθιερώθηκε ένα ευρύτερο φάσμα μισθών για
διαφορετικές εργασίες.
Ο βασικός μισθός και οι συντάξεις αυξήθηκαν. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, πολλές οικογένειες
στην Κούβα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Η αγοραστική δύναμη του πέσο [εθνικού
νομίσματος της Κούβας] μειώθηκε εκ των πραγμάτων καθώς τον Γενάρη τέθηκε σε ισχύ η
εξάλειψη του διπλού νομίσματος που υπήρχε ως δομή επί πάνω από δύο δεκαετίες. Σήμερα η
Κούβα αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο πληθωρισμό.
“Έχουμε εισαγάγει μέτρα όπως αυτά κατά τρόπο σταδιακό, και αναμένεται να εισάγουμε και
άλλα”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. “Αλλά δεν έχουμε πάρει την κατεύθυνση προς μια
καπιταλιστική οικονομία. Οι ανισότητες είναι μεγαλύτερες, αλλά η οικονομική δομή της Κούβας
δεν προσεγγίζει ούτε κατά διάνοια μια καπιταλιστική οικονομία”.
Οι αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές εντάσεις μεγαλοποιούνται “μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά δίκτυα που έχουν ανακατευθεί στην Κούβα, με τις επιβλαβείς
συνέπειες που έχουν παντού, μεταξύ άλλων και στις Ηνωμένες Πολιτείες”, είπε.
“Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια για να βομβαρδίσει την Κούβα με
προπαγάνδα” διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να διογκώνουν τους
ανταγωνισμούς και να διαδίδουν ψέματα.
“Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την πανδημία κατά της Κούβας”
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο σκιαγράφησε μερικές από τις βασικές οικονομικές προκλήσεις σήμερα.
“Πρώτον, είναι η εντατικοποίηση του οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας”, είπε.
Από τα μέσα του 2019 η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις σε ξένες εταιρείες θαλασσίων
μεταφορών και έχουν πάρει σειρά μέτρων για να περιορίσουν τις εισαγωγές πετρελαίου της
Κούβας.
“Φανταστείτε η Πόλη της Νέας Υόρκης ξαφνικά να αντιμετώπιζε μια μεγάλη αύξηση στην τιμή των
καυσίμων, ή ένα μέρος του εφοδιασμού της να κόβονταν απότομα. Φανταστείτε ο Καναδάς, που
εφοδιάζει τη Νέα Υόρκη με ηλεκτρική ενέργεια, να έλεγε: 'Από δω και στο εξής η Πόλη της Νέας
Υόρκης θα λαμβάνει μόνο το 30% της ηλεκτρικής της ενέργειας'.

“Ή τώρα, μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, να έπρεπε να αγοράζεις φάρμακα ή ιατρικά
εξαρτήματα στη διεθνή αγορά και να σου έλεγαν, 'Όχι, δεν μπορούμε να σου πουλήσουμε αυτά
τα πράγματα επειδή περιέχουν πάνω από 10% ή 12% συστατικά από τις ΗΠΑ ή σε πρώτη ύλη ή
από πλευράς πνευματικής ιδιοκτησίας'.
“Ή, λόγω των κυρώσεων, να μην μπορείς να αγοράσεις ιατρικό εξοπλισμό ή πρώτες ύλες από τον
κατασκευαστή, αλλά να πρέπει να πηγαίνεις διαμέσου ενός τρίτου και να πληρώσεις τα διπλάσια
από την αρχική τιμή.
“Αυτό ακριβώς κάνουν στην Κούβα”.
Μια άλλη πρόκληση είναι το οικονομικό κόστος της
πανδημίας του κορονοϊού. Η Ουάσιγκτον, είπε, “έχει
χρησιμοποιήσει την πανδημία ως σύμμαχο στην επίθεσή
της κατά της Κούβας. Ως αποτέλεσμα, έχουμε
αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξασφάλιση ιατρικών
εφοδίων, όχι μόνο για τον κορονοϊό αλλά βασικά
φάρμακα: για την υψηλή πίεση, για τον διαβήτη, για
αλλεργίες, για καρδιοαγγειακές ασθένειες”.

Κουβανή υγειονομικός εξετάζει ένα παιδί στο
Τζιμπουτί, στην Αφρική. “Η κουβανική κυβέρνηση
είναι η μόνη στον κόσμο που έχει στείλει
μπριγάδες υγειονομικού προσωπικού για να
συμβάλει σε άλλες χώρες στην μάχη κατά του
κορονοϊού”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. Η
Ουάσιγκτον προσπαθεί να σπιλώσει τους
διεθνιστές γιατρούς της Κούβας αποκαλώντας τους
“σκλάβους”.
MISION MEDICA CUBANA EN DJIBOUTI

Ο Φερνάντες ντε Κοσίο υπογράμμισε ότι, “σε όλη τη
διάρκεια του 2020 η Κούβα κατάφερε σε σημαντικό
βαθμό να αντιμετωπίσει την πανδημία. Ο αριθμός των
κρουσμάτων και των θανάτων ήταν σχεδόν ασήμαντος σε
σχέση με το τι γινόταν στον υπόλοιπο κόσμο”. Ο λόγος
ήταν ότι στην Κούβα, όπου η πρόσβαση στην
υγειονομική φροντίδα είναι καθολική και δωρεάν, οι
γιατροί, οι νοσοκόμες/οι και άλλοι/ες εθελοντριες/ες
κινητοποιήθηκαν για να επισκεφτούν τα σπίτια σε κάθε
γειτονιά σε όλο το νησί, εξασφαλίζοντας την παροχή
ιατρικής φροντίδας σε οποιονδήποτε άνθρωπο την
χρειαζόταν. Κανένας άνθρωπος δεν αφέθηκε μόνος του.

“Κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, όμως, με τη μετάλλαξη Δέλτα, η πανδημία
άρχισε να έχει μεγάλη επίδραση, και το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Από τον Αύγουστο
φτάσαμε στο αποκορύφωμα και τώρα υπάρχει μια καθοδική τάση όσον αφορά τα κρούσματα και
τους θανάτους, ως αποτέλεσμα της εκστρατείας εμβολιασμού”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο.
“Το οικονομικό κόστος, όμως, της πανδημίας ήταν και είναι μεγάλο. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε
σχολεία και πολλούς χώρους εργασίας. Δεν είχαμε σχεδόν καθόλου τουρισμό – κύρια πηγή
εσόδων για τη χώρα μας.
“Και έχουμε τα αυξανόμενα κόστη των νοσοκομείων και των κέντρων απομόνωσης. Ο γιος μου
ήταν ένας από τους πολλούς νέους ανθρώπους που προσφέρθηκε ως εθελοντής σε κέντρο
απομόνωσης. Οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι εκεί τρώνε τρία γεύματα και ένα σνακ κάθε μέρα
δωρεάν. Οι εγκαταστάσεις έχουν κλιματισμό και ανεμιστήρες – αυτό απαιτεί καύσιμα για
ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά πρέπει να τα πληρώσουμε”.
Για να μας δείξει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κούβα σήμερα, μας είπε ότι, “Κάθε
εβδομάδα η κυβέρνησή μας πρέπει να εξετάζει τη λίστα με τις πιο επείγουσες ανάγκες και –με

βάση τα περιορισμένα έσοδα από τον ξένο τουρισμό και τις εξαγωγές– να παίρνει αποφάσεις για
το πώς θα διατεθούν οι πόροι και τι θα πρέπει να αναβάλουμε.
“Το κόστος όλων όσων χρειάζεται να γίνουν είναι πάντα μεγαλύτερο από τα έσοδά μας. Κάθε
ανάγκη που αναβάλλεται γίνεται ένα επιπρόσθετο πρόβλημα.
“Και υπάρχει μια τρίτη λίστα: αυτά που διαθέτουμε για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
“Ορισμένοι που μας ασκούν κριτική, εντός και εκτός Κούβας, ρωτούν: Εάν υπάρχει έλλειψη σε
κοτόπουλα και άλλα τρόφιμα, γιατί συνεχίζουμε να χτίζουμε τουριστικά ξενοδοχεία; Η απάντηση
είναι: Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε ό,τι έχουμε σήμερα και να μην αφήνουμε κάτι από το
οποίο να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά μας”.
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του
1990, γνωστή στην Κούβα ως Ειδική Περίοδος, “Αναπτύξαμε αυτό που σήμερα είναι η
BioCubaFarma, μια κρατική επιχείρηση βιοτεχνολογίας και φαρμάκων που δίνει τη δυνατότητα
στην Κούβα να παράγει η ίδια εμβόλια και άλλα φάρμακα.
“[Την εποχή εκείνη] αρχίσαμε επίσης να επενδύουμε στον τουρισμό, πράγμα που έδωσε τη
δυνατότητα στην Κούβα να πάψει να είναι μια χώρα που εξαρτάται από τις εξαγωγές ζάχαρης ως
κύρια πηγή εσόδων – κάτι που μας κληροδότησε η αποικιοκρατία.
“Οι επενδύσεις εκείνες απαιτούσαν κεφάλαιο, απορροφώντας πόρους που κατά συνέπεια δεν
χρησιμοποιούνταν για τις δημόσιες μαζικές μεταφορές ή για ηλεκτρική ενέργεια ή για τρόφιμα.
Επενδύθηκαν κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, για τη σημερινή γενιά Κουβανών. Και αυτό είναι μια
πρόκληση που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε”.
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο επισήμανε ότι, ακόμα και μετά από την εντατικοποίηση των κυρώσεων
των ΗΠΑ αρχίζοντας από το 2017, “Η Κούβα σημείωσε μερική οικονομική ανάπτυξη μέχρι τα μέσα
του 2019. Τότε ήταν που η κυβέρνηση των ΗΠΑ έλαβε μέτρα για να μπλοκάρει τις εισαγωγές
καυσίμων που είχαμε – ένα μεγάλο πλήγμα στην οικονομία μας. Στη συνέχεια το 2020 μας
χτύπησε η πανδημία του κορονοϊού που έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο.
“Όλα αυτά έχουν περιορίσει τα σχέδιά μας να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές
τροφίμων”. Για παράδειγμα, μας είπε, η Κούβα επιδιώκει να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή
χοιρινού κρέατος. Αλλά οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές, όπως σόγια και καλαμπόκι, εξακολουθούν
σε μεγάλο βαθμό να εισάγονται, και η έλλειψη σκληρού νομίσματος περιορίζει τη δυνατότητά της
Κούβας να αγοράσει τα απαιτούμενα συστατικά στη διεθνή αγορά. Έχουμε ξεκινήσει τις
προσπάθειες να παράγουμε ποικιλίες καλαμποκιού και σόγιας που να είναι κατάλληλες για τις
συνθήκες της Κούβας αλλά δεν μπορούμε ακόμη να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
“Οπότε σήμερα πρέπει ορισμένες φορές να διαλέξουμε: να εισάγουμε κοτόπουλα ή φάρμακα για
το λαό, ή πρέπει να αγοράσουμε ζωοτροφές για να παράξουμε περισσότερο χοιρινό κρέας;
“Είναι όπως μια οικογένεια που μαζεύεται γύρω από το τραπέζι, για να αποφασίσει τι θα ξοδέψει
για να βγει η εβδομάδα. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Κούβα”.
Τα ενορχηστρωμένα από τις ΗΠΑ γεγονότα στις 11 Ιούλη
Αυτές οι έντονες οικονομικές πιέσεις, σε συνδυασμό με την πολιτική επίθεση της Ουάσιγκτον,
“διαμόρφωσαν το πλαίσιο για τις διαδηλώσεις της 11ης Ιούλη”, είπε ο Κουβανός αξιωματούχος.

Απάντησε στα ψέματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των μέσων ενημέρωσης των μεγάλων
επιχειρήσεων διεθνώς, που ισχυρίστηκαν ότι ένας μαζικός αντικυβερνητικός “ξεσηκωμός” είχε
σαρώσει όλο το νησί εκείνη την ημέρα.
“Η εικόνα που παρουσίαζαν τα διεθνή μέσα είναι ότι γίνονταν επί μέρες ή εβδομάδες
διαδηλώσεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έγιναν σε μία μέρα, τις 11 Ιούλη. Έλαβαν χώρα σε 11 πόλεις
και χωριά. Δεν ήταν μαζικές διαδηλώσεις.
“Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που βγήκε στους δρόμους βγήκε για να
στηρίξει την επανάσταση”.
Τα μέσα ενημέρωσης των καπιταλιστών “έδειξαν παλιές φωτογραφίες μεγάλων διαδηλώσεων
που είχαν γίνει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ή στο Μπουένος Άιρες, και τις παρουσίασαν ως
φωτογραφίες διαδηλώσεων στην Κούβα εκείνη την ημέρα. Ή παρουσίασαν φωτογραφίες
διαδηλώσεων υπέρ της επανάστασης στην Αβάνα, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για
αντεπαναστατικές διαδηλώσεις στην Κούβα!”.
Ποιοι βγήκαν στους δρόμους στις 11 Ιούλη;
“Η πλειονότητα ήταν άνθρωποι που πραγματικά είναι απογοητευμένοι με τις διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος, με τις ελλείψεις τροφίμων, τα προβλήματα στα μέσα μεταφοράς.
Περνούσαν δύσκολα επειδή είχαν κλείσει τα σχολεία και είχαν τα παιδιά στο σπίτι όλη την ημέρα.
Επειδή δεν υπήρχε διασκέδαση – δεν μπορούσες να πας σε πάρτι ή στις παραλίες. Επειδή
υπάρχουν ανεπάρκειες στη διαχείριση των κοινοτικών και κρατικών υπηρεσιών. Όλα αυτά τα
πράγματα είναι αλήθεια”.
Οι διαδηλώσεις, όμως, δεν ήταν αυθόρμητες όπως ισχυρίζονται στα ξένα μέσα ενημέρωσης των
μεγάλων επιχειρήσεων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
“Ορισμένοι από αυτούς που βρέθηκαν στους δρόμους κινητοποιήθηκαν από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που έκαναν καμπάνια επί εβδομάδες” για αυτές τις δράσεις, είπε ο Φερνάντες ντε
Κοσίο.
“Η πρώτη διαδήλωση στις 11 Ιούλη έγινε στο Σαν Αντόνιο ντε λος Μπάνιος, ένα χωριό 40 λεπτά
από την Αβάνα. Όταν ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται οι διαδηλωτές σε ένα μικρό πάρκο στις
έντεκα το πρωί, δύο δημοσιογράφοι από μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία βρίσκονταν ήδη
εκεί.
“Οι διαδηλώσεις αυτές καθοδηγούνταν από στοιχεία τα οποία είχε χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση
των ΗΠΑ.
“Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι πρόσφεραν χρήματα σε ανθρώπους, όπως: 150 δολάρια για
να πετάξεις μια πέτρα σε έναν ή μία αστυνομικό, 200 δολάρια για μια βόμβα μολότοφ, 500
δολάρια για να βάλεις φωτιά σε αυτοκίνητο. Ο βανδαλισμός και η βία είχε σχεδιαστεί και
υποκινηθεί”.
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο σημείωσε ότι υπήρξε ένα συμβάν την επόμενη μέρα στη γειτονιά Λα
Γουϊνέρα στην Αβάνα. “Μια ομάδα ανθρώπων που είχαν πολυβόλα όπλα προσπάθησαν να
επιτεθούν σε αστυνομικό τμήμα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Σχεδίαζαν να κατευθυνθούν στη
συνέχεια στο λιμάνι της Αβάνας, όπου είχαν οδηγηθεί να πιστέψουν ότι θα τους περίμεναν
σκάφη από το Μαϊάμι για να τους πάνε στις ΗΠΑ!”.

Τα μίντια των καπιταλιστών των ΗΠΑ παρουσίαζαν τη Λα Γουϊνέρα –μια γειτονιά όπου οι κάτοικοι
είναι ως επί το πλείστον μαύροι και εργαζόμενοι– ως μια γειτονιά που είχε εξεγερθεί κατά της
επαναστατικής κυβέρνησης.
Την εικόνα αυτή διέψευσαν οι κάτοικοι της περιοχής, και μεταξύ τους βρέθηκε και ο Χεράρδο
Ερνάντες, εθνικός ηγέτης των Επιτροπών για την Υπεράσπιση της Επανάστασης. Ο Ερνάντες
εξήγησε στην κουβανική τηλεόραση ότι οι περισσότεροι διαδηλωτές εκεί ήταν εργαζόμενοι που
είχαν μπουχτίσει με τις καθημερινές οικονομικές ταλαιπωρίες και είχαν προσελκυσθεί σε μια
δράση υποκινημένη από ανθρώπους που τάσσονταν κατά της κυβέρνησης. “Υπάρχουν πολλοί
επαναστάτες στη Λα Γιουϊνερα”, είπε.
Μιλώντας στα κουβανικά μέσα, ο Ερνάντες είπε ότι κάτοικοι σε γειτονιές όπως η Λα Γουϊνέρα –
όπου μεγάλωσε και ο ίδιος – με την συλλογική αυτό-οργάνωσή τους για την καλυτέρευση των
συνθηκών, αποκτούν αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να κάνουν την διαφορά. Δουλεύοντας
μαζί να επισκευάσουν τους δρόμους και τα σπίτια, καθώς εμπλέκουν νέους ανθρώπους που δεν
δουλεύουν ή δεν πηγαίνουν σχολείο σε παραγωγικές δραστηριότητες, αρχίζουν να
μεταμορφώνουν όχι μόνο το περιβάλλον τους αλλά και τον ίδιο τον εαυτό τους.

Κατασκευή σπιτιών τον Οκτώβρη 2021 στη γειτονιά Λα
Γουϊνέρα στην Αβάνα. Παρά τις σοβαρές ελλείψεις εξ αιτίας
της εντατικοποίησης των προσπαθειών των ΗΠΑ να
καταπνίξει την οικονομία της Κούβας, η κυβέρνηση δίνει
προτεραιότητα σε γειτονιές με τις χειρότερες συνθήκες.
IPS/JORGE LUIS BANOS

“Οι εμπειρίες αυτές βοηθούν τους επαναστάτες
να κατανοήσουν ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές
στον τόπο που κάνουμε τα πράγματα”, είπε ο
Φερνάντες ντε Κοσίο. “Ιστορικά, ο Φιντέλ πάντα
μας το εξηγούσε αυτό. Πρέπει να βγούμε προς τα
έξω και να δουλέψουμε περισσότερο. Η απάντηση
δεν βρίσκεται στη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, αλλά στη φυσική μας παρουσία”,
δουλεύοντας στις κοινότητες σε ολόκληρη τη
χώρα.

Τους τελευταίους δύο μήνες, η κουβανική
κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα
σε δεκάδες γειτονιές στην Αβάνα με μερικές από
τις χειρότερες συνθήκες. Έχει ξεκινήσει σε αυτές η
δουλειά της επισκευής δρόμων, σπιτιών, μαγαζιών, ιατρικών γραφείων, πάρκων και άλλων
εγκαταστάσεων. Με τη στήριξη εθνικών και τοπικών κυβερνητικών σωμάτων, η Ομοσπονδία
Γυναικών Κούβας, οι Επιτροπές για την Υπεράσπιση της Επανάστασης, η Ομοσπονδία Φοιτητών
και άλλες μαζικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται για να κερδίσουν την συμμετοχή σε αυτή την
προσπάθεια των κατοίκων αυτών των κοινοτήτων, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους που είναι άνεργοι.
Ο Φερνάντες ντε Κοσίο τόνισε ότι οι συνθήκες διαφέρουν από τη μία γειτονιά στην άλλη, “οπότε
δεν μπορείς να προσεγγίσεις με τον ίδιο τρόπο όπως στη Λα Γουϊνέρα γειτονιές σαν το
Τσιτσαρόνες του Σαντιάγο ντε Κούβα ή το Σαν Ισίντρο ή το Ελ Φανγκίτο της Αβάνας.
“Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι εδώ πρόκειται για την Κούβα του 2021, με την έλλειψη
πόρων, την έλλειψη κεφαλαίου, τα χρέη που πρέπει να πληρωθούν, ενώ πάντα έχουμε μπροστά
μας τον αποκλεισμό των ΗΠΑ”.
Το κουβανικό εμβόλιο: εντός και εκτός της χώρας

Ρωτήσαμε τον Φερνάντες ντε Κοσίο για το πού βρίσκεται η εκστρατεία εμβολιασμού κατά του
κορονοϊού. Η Κούβα έχει αναπτύξει πέντε εμβόλια και έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί τρία από
αυτά, το Soberana II, Soberana Plus, και το Abdala.
“Χάρη στην προνοητικότητα του προέδρου Ντίας-Κανέλ, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε ένα εμβόλιο
για τον κορονοϊό αρκετά νωρίς, τον Μάρτη του 2020, όταν ακόμα δεν είχε αναφερθεί κανένα
κρούσμα στην Κούβα.
“Η διαδικασία του εμβολιασμού παίρνει περισσότερο χρόνο από μερικές χώρες διότι εδώ οι
άνθρωποι λαμβάνουν τρεις δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παράξουμε μεγαλύτερη
ποσότητα από ό,τι ένα εμβόλιο που χρειάζεται δύο δόσεις.
“Μέχρι στιγμής, σχεδόν 50% του πληθυσμού της Κούβας είναι πλήρως εμβολιασμένο. Μέχρι τον
Νοέμβρη σχεδιάζουμε πρακτικά να έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός”.
Η Κούβα εμβολιάζει τώρα και τα παιδιά από δύο ετών και άνω, και είναι η πρώτη χώρα που το
κάνει, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. Αυτό είναι δυνατό διότι –αντλώντας από τη εμπειρία
δεκαετιών στην ανάπτυξη και την παραγωγή εμβολίων για διάφορες ασθένειες και ηλικίες– οι
Κουβανοί ερευνητές σχεδίασαν το εμβόλιό τους κατά του κορονοϊού στηριζόμενοι σε
βιοτεχνολογία που είναι γνωστό ότι είναι ασφαλής για παιδιά.
Η επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας διαθέτει τα εμβόλιά αυτά πέρα από τα σύνορά της. Έχει
ξεκινήσει η διαδικασία για την έγκρισή τους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στην
οποία στηρίζονται πολλές κυβερνήσεις πριν εγκρίνουν τη χρήση τους στις χώρες τους.
“Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα παρουσιάσουμε όλα τα απαραίτητα τεκμήρια και έγγραφα
ώστε να δείξουμε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά”, είπε ο Φερνάντο ντε Κοσίο.
“Κυβερνήσεις όπως οι ΗΠΑ έχουν μεγάλη επιρροή σε διεθνή σώματα όπως ο ΠΟΥ. Και οι ειδικοί
που χρησιμοποιεί ο ΠΟΥ για την αξιολόγηση των εμβολίων συχνά είναι διευθύνοντες σύμβουλοι
μεγάλων εταιρειών όπως η Pfizer, η Merck, η Johnson & Johnson και η Sanofi Pasteur. Έτσι
θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ξεπερνάμε τα στάνταρ αυτών των οργανισμών, και είμαστε
ιδιαίτερα σχολαστικοί στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης”.
Οι κυβερνήσεις του Ιράν, του Βιετνάμ, του Μεξικού, και της Βενεζουέλας έχουν ήδη δεχθεί το
κουβανικό εμβόλιο. Το Ιράν σήμερα παράγει το Soberana II και το Βιετνάμ σχεδιάζει να παράξει το
Abdala. Αλλά πολλές άλλες χώρες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και η Κούβα σχεδιάζει να
παράξει εκατομμύρια δόσεις για διανομή διεθνώς.
“Όταν θα έχει εμβολιαστεί ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του κουβανικού πληθυσμού, θα έχουμε
μεγαλύτερη δυνατότητα να εξάγουμε το εμβόλιο”, είπε ο Φερνάντες ντε Κοσίο. “Η Κούβα έχει
δεσμευτεί ότι θα διαθέσει το εμβόλιο σε άλλες χώρες που το χρειάζονται”.
https://themilitant.com/2021/10/16/cuban-revolution-a-challenge-to-us-imperialism/

