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ΓΙΑ 24Η ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ «ΟΧΙ»
ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Στις 27 Οκτώβρη, για 24η συνεχή φορά από το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε με
συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της άρσης του αποκλεισμού. 191 χώρες υποστήριξαν το ψήφισμα της Κούβας για την ανάγκη να τερματιστεί ο αποκλεισμός και, για μια ακόμα φορά, μόνο
οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ψήφισαν κατά, ενώ δεν υπήρξε καμία αποχή. Να θυμίσουμε ότι πέρσι
είχαν ψηφίσει υπέρ της άρσης 188 χώρες, οι γνωστές και μόνιμες 2 κατά και 3 χώρες απείχαν.

Έ

τσι, παρά το διάλογο που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Κούβα και
τις ΗΠΑ, παρά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και τις
συναντήσεις αντιπροσωπειών ανάμεσα
στις δύο χώρες, ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός
που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα
εδώ και πάνω από 50 χρόνια εξακολουθεί να εφαρμόζεται χωρίς καμιά αλλαγή και παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις της η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συνεχίζει
να υποστηρίζει την αναγκαιότητα να εξακολουθήσει η
Κούβα να παραμένει αποκλεισμένη.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγες Παρίγια
σε συνέντευξη τύπου μετά την ψηφοφορία, είναι
απογοητευτικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ψήφισαν και
πάλι κατά της κουβανικής πρότασης για άρση του
αποκλεισμού.
Οι εξηγήσεις που έδωσε γι’ αυτό ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Γκόνταρντ, ότι το ψήφισμα
δεν συμπεριλάμβανε το νέο σκηνικό των σχέσεων
που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στα δύο κράτη και
ότι «είναι σχεδόν ολόιδιο με τα προηγούμενα»,
δεν έχουν νόημα, γιατί «αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η εφαρμογή του αποκλεισμού και όχι

το ψήφισμα». Γιατί, όπως και να ’χει
το πράγμα, «οι σχέσεις δεν μπορούν
να εξομαλυνθούν μέχρι να αρθεί ο
αποκλεισμός», ανέφερε κατηγορηματικά ο κουβανός υπουργός.
Μένει ακόμα πολύς δρόμος μέχρι
να μπορεί η Κούβα να εξάγει και να
εισάγει ελεύθερα προϊόντα και υπηρεσίες προς και από τις ΗΠΑ, να χρησιμοποιεί το
δολάριο στις διεθνείς χρηματικές συναλλαγές της,
να διαθέτει λογαριασμούς και να συναλλάσσεται με
τράπεζες σε τρίτες χώρες.
Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι
«δέκα μήνες μετά τις εξαγγελίες στις 17 Δεκέμβρη
[2014], δεν έχει υπάρξει καμιά απτή, ουσιαστική
αλλαγή στην πραγματικότητα στον αποκλεισμό. Η
απάλειψη της Κούβας από την κάλπικη λίστα των
κρατών που προωθούν τη διεθνή τρομοκρατία
μόλις που είχε συνέπειες στην εφαρμογή του αποκλεισμού».
Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η οικονομική ζημιά που έχει προκαλέσει
στην Κούβα ο αποκλεισμός αυτά τα πάνω από 50
χρόνια, ανέρχεται στο ποσό των 121.192 εκατομμυρίων δολαρίων σε τρέχουσες τιμές, ποσό τεράστιο για μια μικρή οικονομία σαν αυτή της Κούβας.
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ΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αναδημοσιεύεται από την εφημερίδα
Γκράνμα Ιντερνασιονάλ, από 4 Δεκέμβρη 2015

Α

πό τις αρχές του Νοέμβρη έχει δημιουργηθεί
μια πολύπλοκη κατάσταση σαν αποτέλεσμα
της άφιξης στην Κόστα Ρίκα, σε συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς, κουβανών πολιτών που προέρχονται από διάφορες λατινοαμερικάνικες χώρες, με
σκοπό να μεταναστέψουν στις ΗΠΑ.

Αρκετές χιλιάδες Κουβανοί που βγήκαν νόμιμα
από την Κούβα και μπήκαν με τον ίδιο τρόπο σε
μια πρώτη χώρα προορισμού, απ’ όπου ξεκίνησαν
την παράνομη διαδρομή τους, βρίσκονται αυτή τη
στιγμή σε μια παράνομη κατάσταση στην Κεντρική
και στη Νότια Αμερική, με προορισμό τα σύνορα
του Μεξικού με τις ΗΠΑ.
Αυτή η παράνομη μετακίνηση γίνεται μέσα από
δίκτυα εμπορίας ανθρώπων που λειτουργούν
στην περιοχή και είναι υπεύθυνα για βίαιες ενέργειες, εκβιασμούς, ταπεινώσεις και άλλα αδικήματα, με θύματα τους Κουβανούς που προσπαθούν
να φτάσουν στις ΗΠΑ, μετά από μια επικίνδυνη
διαδρομή όχι λιγότερο από 7.700 χιλιόμετρα και
έχοντας διασχίσει παράνομα οκτώ σύνορα.
Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κούβας εκδήλωσε την ανησυχία της και παρέμεινε σε επαφή με τις εμπλεκόμενες χώρες σε αναζήτηση μιας
γρήγορης και σωστής λύσης, όπως εκφράστηκε
στη Δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών Σχέσεων στις 18 Νοέμβρη.
Η θέση της χώρας μας γι’ αυτή την υπόθεση
εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης των οκτώ χωρών που αποτελούν το Σύστημα Κεντροαμερικάνικης Ολοκλήρωσης (SICA),
που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοέμβρη στο Σαλβαδόρ και στην οποία είχαν προσκληθεί, επιπλέον,
το Μεξικό, το Εκουαδόρ, η Κολομβία και η Κού-

βα. Εκεί τέθηκε το ζήτημα για μια ολοκληρωμένη
λύση αυτής της κατάστασης και καταγγέλθηκε η
χειραγώγηση του κουβανικού μεταναστευτικού
ζητήματος από την πλευρά των ΗΠΑ.
Όλες αυτές οι χώρες απαίτησαν την υιοθέτηση
δραστήριων και άμεσων μέτρων για να αποφευχθούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές στα
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εδάφη τους και εκφράστηκαν ενάντια στην πολιτική
των «Στεγνών Ποδιών-Βρεγμένων Ποδιών» (έτσι
ονομάζεται η πολιτική των ΗΠΑ για τους Κουβανούς που θέλουν να μεταναστεύσουν εκεί. Όσοι
πάνε νόμιμα -Στεγνά Πόδια- έχουν άλλη, χειρότερη μεταχείριση, όπως οι υπόλοιποι Λατινοαμερικάνοι, από εκείνους που φεύγουν παράνομα
από την Κούβα μέσω θάλασσας –Βρεγμένα Πόδια-, που μόλις φτάνουν στις ΗΠΑ τους χορηγούνται αμέσως άδεια παραμονής και εργασίας, κλπ.
Σημ. Ελληνοκουβανικών Νέων), ενάντια στο Προφορικό Πρόγραμμα για Κουβανούς Επαγγελματίες
Γιατρούς και το Νόμο Κουβανικής Προσαρμογής,
που παρακινούν, για πολιτικούς σκοπούς, στην
παράνομη, αβέβαιη και ακανόνιστη μετανάστευση
από την Κούβα και κάνουν διακρίσεις σε σχέση με
τους μετανάστες από τη Λατινική Αμερική και την
Καραϊβική, που διαρκώς εκτοπίζονται και είναι θύματα καταχρήσεων, χωρισμού των οικογενειών και
παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους,
ιδιαίτερα των ασυνόδευτων παιδιών, από την πλευρά των αρχών των ΗΠΑ.

Η αύξηση του αριθμού των κουβανών πολιτών,
που, έχοντας βγει νόμιμα στο εξωτερικό, προσπαθούν να φτάσουν σε έδαφος των ΗΠΑ, αφού
έχουν περάσει όχι με κανονικό τρόπο από χώρες
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, συνδέεται με κερδοσκοπίες πέρα για πέρα αβάσιμες
ότι, σαν αποτέλεσμα της αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων και του διαλόγου ανάμεσα
στην Κούβα και τις ΗΠΑ, θα μπορούσαν να εξαλειφθούν τα μεταναστευτικά προνόμια που απολαμβάνουν οι Κουβανοί σ’ αυτή τη χώρα με βάση τις
πολιτικές και τη νομοθεσία που ισχύουν.
Εδώ και δεκαετίες, στις ΗΠΑ ισχύουν η λεγόμενη πολιτική των «Στεγνών Ποδιών-Βρεγμένων Ποδιών» και ο Νόμος Κουβανικής Προσαρμογής, που
παραχωρούν στους πολίτες της Κούβας μια προνομιακή μεταναστευτική μεταχείριση που δεν εφαρμόζεται σε κανένα άλλο άτομο στον κόσμο, πράγμα που τους ενθαρρύνει να φτάσουν με παράνομο
τρόπο στο έδαφος των ΗΠΑ, με τη βεβαιότητα ότι θα
τους επιτραπεί αυτό με αυτόματο και άμεσο τρόπο.
Αυτό βασίζεται σε μια εξαιρετική, πολιτικοποιημένη και εδραιωμένη στις διακρίσεις εστίαση σε
σχέση με τους μετανάστες των άλλων χωρών της
περιοχής και του κόσμου, που επιπλέον είναι δυσανάλογη με την ύπαρξη διπλωματικών σχέσεων,
τη διαδικασία διαλόγου που προχωράει ανάμεσα
στην Κούβα και τις ΗΠΑ και δεν συνάδει με την
αλλαγή της πολιτικής απέναντι στο νησί που προαναγγέλθηκε.
Πρέπει να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση των
ΗΠΑ χρησιμοποίησε ιστορικά τη μεταναστευτική
πολιτική της σαν όπλο ενάντια στην Επανάσταση
και ενθάρρυνε τη μετανάστευση από την Κούβα
με πολιτικούς σκοπούς, πράγμα που προκάλεσε
απώλειες ανθρώπινων ζωών, απαγωγές πλοιαρίων και αεροπλάνων, διάπραξη βίαιων αδικημάτων, την εμφάνιση μεταναστευτικών κρίσεων και
την κλοπή εγκεφάλων.
Έχει αποδειχτεί ότι τα κίνητρα της κουβανικής
μετανάστευσης είναι βασικά οικονομικά, όπως
συμβαίνει με την πλειοψηφία των χωρών του κόσμου απ’ όπου φεύγουν μετανάστες.
Το Γενάρη του 2013, η Κούβα ανάγγειλε την
επικαιροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής

4 ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

ELLHNOKOYBANIKA nea sxediasi 122.indd 4

29/2/2016 4:08:12 μμ

της, που περιλάμβανε τη διευκόλυνση των ταξιδιών των πολιτών της στο εξωτερικό, σαν τμήμα
της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών
της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής που
υιοθετήθηκαν από το 6ο Συνέδριο του ΚΚ Κούβας
και επικυρώθηκαν από την Εθνοσυνέλευση της
Λαϊκής Εξουσίας. Η εφαρμογή αυτών των μεταναστευτικών μέτρων προχώρησε κανονικά.
Τα τελευταία τρία χρόνια, σχεδόν μισό εκατομμύριο Κουβανοί ταξίδεψαν σε άλλες χώρες για ιδιωτικούς λόγους, πράγμα που αντιπροσωπεύει μια
αύξηση 81% σε σχέση με την περίοδο 2010-2012.
Οι κύριοι προορισμοί είναι οι ΗΠΑ, το Μεξικό, ο
Παναμάς, η Ισπανία και το Εκουαδόρ. Αυτά τα ταξίδια ήταν στην πλειοψηφία τους προσωρινές έξοδοι για να επισκεφτούν συγγενείς, να δουλέψουν
για μια περίοδο ή για να πραγματοποιήσουν άλλες
δραστηριότητες.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η μετανάστευση κουβανών
επαγγελματιών του τομέα της υγείας αποτελεί
αιτία ανησυχίας για τη χώρα. Ειδικότητες τόσο
σημαντικές όπως είναι η αναισθησιολογία, γενική χειρουργική, εντατική θεραπεία, καρδιολογία,

παιδιατρική, νευροχειρουργική, νεφρολογία, μαιευτική και γυναικολογία, ορθοπεδική και τραυματιολογία, νεογνολογία, ανάμεσα σε άλλες, έχουν
πληγεί σοβαρά από τη μη σχεδιασμένη έξοδο ζωτικής σημασίας ιατρικού προσωπικού.
Για να αποκτηθούν όλες οι ικανότητες και οι
γνώσεις που απαιτεί η ανάπτυξη της σημερινής
επιστήμης αυτών των επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης, απαιτούνται χρόνια σπουδών και εργασιακής πείρας, γι’ αυτό και είναι αδύνατο να επιτευχθεί η εκπαίδευσή τους σε σύντομο χρόνο.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ που στέρησε από την
Κούβα τους μισούς γιατρούς της τα πρώτα χρόνια
της Επανάστασης, καθιέρωσε το 2006 στη διάρκεια
της διακυβέρνησης του Τζορτζ Ου. Μπους, το Προφορικό Πρόγραμμα για Κουβανούς Επαγγελματίες
Γιατρούς, μοναδικό στο είδος του στον κόσμο, με
στόχο να βλάψει τα προγράμματα διεθνούς ιατρικής
συνεργασίας της χώρας μας και να στερήσει από
την Κούβα αυτούς τους ζωτικής σημασίας ανθρώπινους πόρους, αλλά και από τα έθνη που δέχονται
τη συνεργασία που τόσο χρειάζονται.
Έχει τον ανώμαλο στόχο να προωθήσει την
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εγκατάλειψη από την πλευρά επαγγελματιών της
κουβανικής ιατρικής της αποστολής τους για να
πάνε σε άλλες χώρες, διευκολύνοντας ενεργά τη
μετανάστευσή τους μέσα από τη χρήση των πρεσβειών τους για να τους ενθαρρύνουν γι’ αυτό.
Επίσης, οι διευκολύνσεις που προσφέρουν διάφορες χώρες, ιδιαίτερα ιδιωτικές κλινικές, σε κουβανικό προσωπικό υγείας οδήγησαν στην εγκατάσταση εξειδικευμένων δυνάμεων στο εξωτερικό
και διαπιστώθηκαν δίκτυα που ασχολούνται με
την επιλογή και χρηματοδότηση της εξόδου των
επαγγελματιών μας.
Από τη νίκη της Επανάστασης, υπήρξε προτεραιότητα της κυβέρνησης της Κούβας η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον
κουβανικό λαό, πράγμα στο οποίο αφιερώνονται
σημαντικοί ανθρώπινοι και υλικοί πόροι.
Το σύστημα υγείας στην Κούβα είναι καθολικό,
δωρεάν και προσβάσιμο απ’ όλον τον πληθυσμό,
παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε, που επιδεινώνονται από τις ελλείψεις που δημιουργεί ο οικονομικός, εμπορικός
και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που έχουν
επιβάλει οι ΗΠΑ.
Μπροστά στην ανάγκη να εξασφαλιστούν για το
λαό μας αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας, καθώς και να μετριαστούν οι επιδράσεις
που δημιουργούνται σήμερα σαν συνέπεια της επιλεκτικής και πολιτικοποιημένης μεταναστευτικής
πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα και της
αυξανόμενης μη σχεδιασμένης πρόσληψης κουβανών γιατρών από άλλες χώρες, αποφασίστηκε
να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που καθιερώθηκαν
με το Διάταγμα 306 της 11ης Οκτώβρη 2012, για
τις εξόδους στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους επαγγελματιών της υγείας διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ζωτικής σημασίας δραστηριότητες στις υπηρεσίες υγείας για τον πληθυσμό και
στην επιστημονικο-τεχνική δραστηριότητα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ειδικευμένοι γιατροί
δεν μπορούν να ταξιδεύουν ή να μένουν στο εξωτερικό, αλλά ότι θα αναλύονται οι ημερομηνίες
εξόδου από τη χώρα, παίρνοντας υπόψη την αντικατάσταση του κάθε επαγγελματία, για να εξασφαλίζεται εργασιακή τάξη που να εγγυάται την προ-

σβασιμότητα, ποιότητα, συνέχεια και σταθερότητα
των υπηρεσιών υγείας.
Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας έχει την ευθύνη για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης, που θα
τεθεί σε εφαρμογή από τις 7 Δεκέμβρη του 2015.
Επαναλαμβάνουμε ότι οι επαγγελματίες της
υγείας που έχουν φύγει από τη χώρα με την ισχύουσα μεταναστευτική πολιτική, είτε από οικονομικό, οικογενειακό ή επαγγελματικό συμφέρον,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπήρξαν θύματα παραπλανητικών πολιτικών που τους
οδήγησαν να εγκαταλείψουν την αποστολή τους
και τη χώρα τους, μπορούν να ενσωματωθούν
στο κουβανικό σύστημα υγείας, εάν το επιθυμούν,
και θα τους εξασφαλιστεί εργασιακή τοποθέτηση
παρόμοια με αυτήν που είχαν προηγούμενα.
Όπως επανέλαβε σε πολυάριθμες ευκαιρίες και
τόνισε και πάλι, χωρίς αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια του γύρου των μεταναστευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοέμβρη στην
Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της
Κούβα απαιτεί, για μια ακόμα φορά, την εξάλειψη
της πολιτικής των «Στεγνών Ποδιών-Βρεγμένων
Ποδιών», του Προφορικού Προγράμματος για τους
Κουβανούς Επαγγελματίες της Υγείας και του Νόμου Κουβανικής Προσαρμογής, που είναι η βασική
αιτία της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας
μεταναστών και της αντικανονικής εισόδου στις
ΗΠΑ κουβανών πολιτών που ταξιδεύουν νόμιμα
στο εξωτερικό, σε παραβίαση του γράμματος και
του πνεύματος των μεταναστευτικών συμφωνιών
που έχουν υπογραφτεί από τις δύο χώρες.
Αυτό θα ήταν ανάλογο με το σημερινό διμερές
πλαίσιο, θα ευνοούσε τα εθνικά συμφέροντα και
των δύο πλευρών και θα συνέβαλε στην εξομάλυνση των μεταναστευτικών σχέσεων ανάμεσα
στην Κούβα και τις ΗΠΑ.
Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κούβας
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για μια νόμιμη,
σίγουρη και με τάξη μετανάστευση, θα εξακολουθήσει να εξασφαλίζει το δικαίωμα στα ταξίδια και
στη μετανάστευση των κουβανών πολιτών και
στην επιστροφή στη χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, εάν το
επιθυμούν.

6 ΙΟΥΛΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015

ELLHNOKOYBANIKA nea sxediasi 122.indd 6

29/2/2016 4:08:13 μμ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 4%

Τ

ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κούβας
σημείωσε μέσα στο 2015 αύξηση κατά 4%,
παρά τη ζημιά που προκαλεί ο αποκλεισμός
των ΗΠΑ και τους περιορισμούς που επιβάλλει στο
χρηματοπιστωτικό τομέα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Μαρίνο Μουρίγιο Χόρχε, στη συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Δεκέμβρη.
Η υλική παραγωγή αύξησε τη συμμετοχή της στο
ΑΕΠ από 59,3% το 2014 σε 61,15 το 2015. Όπως
ανέφερε, όλοι οι παραγωγικοί τομείς αυξήθηκαν,
παρόλο που στην αγροτική οικονομία, τη βιομηχανία
ζάχαρης, την οικοδομή, τις μεταφορές, την αποθήκευση αποθεμάτων και τις επικοινωνίες δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.
Αυτό σημαίνει ότι ειδικά στην αγροτική οικονομία, την κτηνοτροφία και τη δασοπονία σημειώθηκε
αύξηση κατά 3,1%, ωστόσο ήταν κάτω από το πλάνο
κατά 2%, κυρίως λόγω της παραγωγής λαχανικών,
καπνού, γάλακτος και ρυζιού. Κάτι αντίστοιχο συνέβη με τη βιομηχανία ζάχαρης, που αυξήθηκε στο
16,9%, αν και δεν πέτυχε το στόχο κατά 5,3%.
Κατά τη συνεδρίαση, ψηφίστηκε το Οικονομικό
Πλάνο για την επόμενη χρονιά, όπου προβλέπεται να
προωθηθούν στον ανώτατο δυνατό βαθμό τα εσωτερικά αποθέματα της οικονομίας, να κατευθυνθούν οι
πόροι προς εκείνες τις δραστηριότητες που εξασφαλίζουν τις εξαγωγές και αντικαθιστούν τις εισαγωγές,
να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις που παρουσιάζουν συνέχεια και να αυξηθούν όσες κατευθύνονται στον τομέα της παραγωγής, στις υποδομές και
στους στρατηγικούς τομείς. Για το 2016 έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία
και παιδεία) στα επίπεδα των προηγούμενων τελευταίων χρόνων. Το 2015, οι πόροι που κατευθύνθηκαν στη Δημόσια Υγεία ήταν το 30% και στην Παιδεία
το 23% του προϋπολογισμού. Το Πλάνο κατατέθηκε
για ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας στις 29 Δεκέμβρη, όπου και ψηφίστηκε.
Στη συνέχεια, η υπουργός Οικονομικών και Τιμών,
Λίνα Πεδράσα Ροδρίγες, ενημέρωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι 5,7% του ΑΕΠ, από 6,2% που προ-

βλεπόταν στο Νόμο του Προϋπολογισμού του 2015.
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ανέλυσε το
Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το
2016, που ψηφίστηκε κι αυτό στη συνεδρίαση της
Εθνοσυνέλευσης.
Για το 2016 προβλέπεται και πάλι αύξηση του
ΑΕΠ, αλλά σε μικρότερο ρυθμό, γύρω στο 2%, όπως
δήλωσε στη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της
Λαϊκής Εξουσίας στις 29 Δεκέμβρη ο υπουργός Οικονομίας και Σχεδιασμού. Τόνισε ότι για το 2016 οι
μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στους τομείς της
οικοδομής, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, της
γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τη βιομηχανία ζάχαρης και
την παροχή ηλεκτρισμού, νερού και αερίου.
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ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ
ΣΤΗΝ 1η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ
17ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014

Π

έρασε ένας χρόνος από τις ταυτόχρονες εξαγγελίες που πραγματοποιήθηκαν
στις 17 Δεκέμβρη του 2014 από τους
προέδρους της Κούβας και των ΗΠΑ, για την
αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και
για να εργαστούμε για τη βελτίωση των δεσμών
μας.
Μια μέρα σαν τη χτεσινή, μέσα στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν για να λυθούν θέματα
που ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες, μπορέσαμε να αναγγείλουμε με μεγάλη χαρά για όλο το
λαό μας την επιστροφή στην πατρίδα των Χεράρδο, Ραμόν και Αντόνιο, κι έτσι τηρήσαμε την
υπόσχεση του Φιδέλ να επιστρέψουν οι Πέντε
Ήρωές μας.
Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την επανειλημμένα εκφρασμένη μας διάθεση να διατηρήσουμε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα διάλογο
που να βασίζεται στο σεβασμό και την κυρίαρχη ισότητα, για να συζητήσουμε διάφορα θέματα με αμοιβαίο τρόπο, χωρίς να κάνουμε ζημιά
στην εθνική ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση
του λαού μας, συμφωνήσαμε να αναλάβουμε
αμοιβαία μέτρα για τη βελτίωση του κλίματος
ανάμεσά μας και να προχωρήσουμε στην εξο-

μάλυνση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες.
Από τότε, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι
είχαμε κάποια αποτελέσματα, κυρίως στον πολιτικο-διπλωματικό τομέα και στον τομέα της
συνεργασίας:
• Αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις και άνοιξαν και πάλι οι πρεσβείες και
στις δύο χώρες, ενώ προηγήθηκε η διόρθωση του άδικου χαρακτηρισμού της Κούβας σαν κράτος που προωθεί την τρομοκρατία
• Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις
ανάμεσα στους προέδρους των δύο χωρών, καθώς και άλλες συναντήσεις και
επισκέψεις υψηλού επιπέδου
• Επεκτάθηκε η συνεργασία που υπήρχε
ήδη σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
όπως εναέρια και αεροπορική ασφάλεια
και η αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, του
εμπορίου μεταναστών και της μεταναστευτικής απάτης
• Άνοιξαν νέοι τομείς διμερούς συνεργασίας
σε θέματα κοινού οφέλους, ανάμεσά τους
η προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρ-
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μογή και τήρηση του νόμου, η ναυτική και
λιμενική ασφάλεια και η υγεία
• Ξεκίνησε διάλογος για ζητήματα διμερούς
και πολυμερούς ενδιαφέροντος, όπως η
κλιματική αλλαγή, οι αμοιβαίες αποζημιώσεις, το εμπόριο ανθρώπων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό το τελευταίο θέμα
πάνω στο οποίο έχουμε βαθιές διαφορές
και κάνουμε ανταλλαγές στη βάση του σεβασμού και της αμοιβαιότητας
• Υπογράψαμε συμφωνίες για την προστασία
του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση
των άμεσων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Όλα αυτά επιτεύχθηκαν μέσα από έναν επαγγελματικό και με απόλυτο σεβασμό διάλογο,
που βασίζεται στην ισότητα και την αμοιβαιότητα.
Αντίθετα, στη διάρκεια αυτού του χρόνου,
δεν προχωρήσαμε στη λύση των θεμάτων που
για την Κούβα είναι ουσιαστικά ώστε να υπάρξουν ομαλές σχέσεις με τις ΗΠΑ.
Παρόλο που ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα
επανέλαβε την αντίθεσή του με τον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό και κάλεσε το Κογκρέσο να τον άρει, αυτή
η πολιτική εξακολουθεί να ισχύει. Διατηρούνται
η χρηματοπιστωτική καταδίωξη στις νόμιμες
συναλλαγές της Κούβας και οι εξωχώριες επιδράσεις του αποκλεισμού, πράγμα που προκαλεί ζημιές και στερήσεις στο λαό μας και είναι το
κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της κουβανικής
οικονομίας.
Τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί μέχρι τώρα
από τον πρόεδρο Ομπάμα, αν και είναι θετικά,
έχουν δείξει ότι έχουν περιορισμένο βεληνεκές,
πράγμα που έχει εμποδίσει την εφαρμογή τους.
Ο πρόεδρος, κάνοντας χρήση των εκτελεστικών
προνομίων του, μπορεί να διευρύνει το βεληνεκές των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και να
υιοθετήσει άλλα, νέα, που να αλλάζουν ουσιαστικά την εφαρμογή του αφοπλισμού.
Παρά την επανειλημμένη διεκδίκηση της
Κούβας να της επιστραφεί το παράνομα κατεχόμενο έδαφος από τη Ναυτική Βάση στο Γου-

αντάναμο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δηλώσει
ότι δεν έχει την πρόθεση να αλλάξει το στάτους
αυτού του θύλακα.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρεί προγράμματα που θίγουν την κουβανική κυριαρχία, όπως
τα προγράμματα που έχουν στόχο να προωθήσουν αλλαγές στην πολιτική, οικονομική
και κοινωνική τάξη πραγμάτων στη χώρα μας,
παράνομες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, πράγματα που για την εφαρμογή τους
συνεχίζουν να χορηγούνται εκατομμύρια.
Εξακολουθεί να εφαρμόζεται μια προτιμησιακή μεταναστευτική πολιτική για τους κουβανούς πολίτες, που εκφράζεται με την ισχύ της
πολιτικής των Στεγνών Ποδιών-Βρεγμένων
Ποδιών (βλέπε σελ. 4), του Προφορικού Προγράμματος για Γιατρούς Επαγγελματίες και ο
Νόμος Κουβανικής Προσαρμογής, πράγμα που
προωθεί μια παράνομη, αβέβαιη, ακατάστατη και ακανόνιστη μετανάστευση, προωθεί το
εμπόριο ανθρώπων και άλλα συναφή κακουργήματα και δημιουργεί προβλήματα σε άλλες
χώρες.
ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015 9

ELLHNOKOYBANIKA nea sxediasi 122.indd 9

29/2/2016 4:08:17 μμ

το 1868 έχει κάνει μεγάλες θυσίες.
Ούτε να ξεχάσει ότι, μετά από πολλές αποτυχίες και 60 χρόνια απόλυτης εξάρτησης, αυτή τελικά επιτεύχθηκε την 1η του Γενάρη του 1959
με τη νίκη του Αντάρτικου Στρατού,
κάτω από τη διοίκηση του Επικεφαλής Κομαντάντε Φιδέλ Κάστρο
Ρους.
Ο κουβανικός λαός δεν θα παραιτηθεί από τις αρχές και τα ιδανικά,
για τα οποία αγωνίστηκαν διάφορες
γενιές Κουβανών στη διάρκεια αυτού του τελευταίου μισού αιώνα. Το
δικαίωμα κάθε κράτους να επιλέγει
το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που θέλει, χωρίς κανενός είδους ανάμειξη, πρέπει να
γίνεται σεβαστό.
Η κυβέρνηση της Κούβας έχει
πέρα για πέρα τη διάθεση να εξακολουθήσει να προχωράει στην οικοδόμηση μιας σχέσης με τις ΗΠΑ
που να είναι διαφορετική από εκείνη όλης της προηγούμενης ιστορίας της, πάνω σε βάσεις αμοιβαίου
σεβασμού στην κυριαρχία και την
ανεξαρτησία, που να είναι ευνοϊκή
και για τις δυο χώρες και τους δυο λαούς και να
τροφοδοτείται από τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικογενειακούς δεσμούς που υπήρξαν
ανάμεσα στους Κουβανούς και τους Βορειοαμερικανούς.
Η Κούβα, σε πλήρη άσκηση της κυριαρχίας
της και με τη στήριξη της πλειοψηφίας του λαού
της, θα συνεχίσει να ασχολείται με τη διαδικασία
των αλλαγών για την επικαιροποίηση του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου της, προκειμένου να προχωρήσει στην ανάπτυξη της χώρας, να αυξήσει την ευημερία του πληθυσμού
της και να ενισχύσει τα επιτεύγματα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Η κυβέρνηση της Κούβας θα συνεχίσει να
επιμένει στο ότι για να επιτευχθεί η εξομάλυνση των σχέσεων, είναι επιτακτική ανάγκη να
εξαλείψει η κυβέρνηση των ΗΠΑ όλες αυτές
τις πολιτικές του παρελθόντος, που θίγουν τον
κουβανικό λαό και το έθνος και δεν αντιστοιχούν στο σημερινό διμερές πλαίσιο ούτε στην
εκφρασμένη θέληση των δύο χωρών, όταν
αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις, να
αναπτυχθούν δεσμοί που να βασίζονται στο σεβασμό και τη συνεργασία ανάμεσα στους δυο
λαούς και τις κυβερνήσεις.
Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να κάνει την
Κούβα, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, να εγκαταλείψει την υπόθεση
της ανεξαρτησίας για την οποία ο λαός μας από

Σας ευχαριστώ.
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37o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και
φέτος το 37ο Διεθνές Φεστιβάλ του Νέου
Λατινοαμερικάνικου
Κινηματογράφου
από τις 3 μέχρι τις 13 Δεκέμβρη. Συμμετείχαν 23
ταινίες μεγάλου μήκους, 22 μεσαίου και μικρού
μήκους, 21 πρωτόλεια, 36 ντοκιμαντέρ και 33 κινούμενα σχέδια.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των ταινιών μεγάλου μήκους, η ηθοποιός Τζέραλντιν Τσάπλιν, συναγωνίστηκαν ταινίες υψηλής
ποιότητας, πράγμα που δεν την εξέπληξε, αφού
«στη Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή κάτι συμβαίνει στον κινηματογράφο».
Η απονομή των βραβείων Κοράλ έγινε στις 13
Δεκέμβρη στον κινηματογράφο Τσαρλς Τσάπλιν
στο κέντρο της Αβάνας, και μόλις δόθηκαν τα βραβεία, κανονίστηκε και το ραντεβού της επόμενης
χρονιάς, δηλαδή για το Δεκέμβρη του 2016. Το
βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους απονεμήθηκε στο έργο «Η Λέσχη» (El Club) του χιλιανού Πάμπλο Λαραΐν, που παράλληλα πήρε και το
βραβείο του Συνδέσμου Κινηματογράφου, Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης της Ένωσης Συγγραφέων
και Καλλιτεχνών της Κούβας (UNEAC), καθώς και
του Κουβανικού Συνδέσμου Κινηματογραφικού
Τύπου.
Στο τέλος του Φεστιβάλ παρουσιάστηκε η ταινία «Το φιλντισένιο κουμπί» του χιλιάνου Πατρίσιο
Γκουσμάν, που το 2015 πήρε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το βραβείο καλύτερου σεναρίου και αναφέρεται στους ινδιάνους της
Παταγονίας, τους πρώτους άγγλους ναυτικούς και
τους πολιτικούς κρατούμενους.
Είναι γνωστή η αγάπη του κοινού της Αβάνας
για τον κινηματογράφο και συνεχώς βλέπει κανείς
ουρές έξω από τις αίθουσες, ιδιαίτερα όταν πρόκει-

ται για καλές ταινίες, τόσο λατινοαμερικάνικες όσο
και κουβανικές. Γι’ αυτό και το Διεθνές Φεστιβάλ
του Νέου Λατινοαμερικάνικου Κινηματογράφου
είναι ένα από τα πολιτιστικά γεγονότα με τη μεγαλύτερη σημασία για το κοινό της Αβάνας, αλλά και
ορισμένων επαρχιών.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις
4 μέχρι τις 20 Δεκέμβρη η 19η Διεθνής Έκθεση
Χειροτεχνίας (FIART) που πραγματοποιήθηκε στον
εκθεσιακό χώρο Pabexpo στα δυτικά της Αβάνας. Την
Έκθεση οργανώνει κάθε χρόνο το Κουβανικό Ταμείο
Πολιτιστικών Αγαθών (FCBC), με την υποστήριξη του
υπουργείου Πολιτισμού. Φέτος, συμμετείχαν 360 περίπτερα, από τα οποία τα 65 ήταν ξένων εκθετών από
πάνω από 20 χώρες, ανάμεσά τους το Περού, η Ισπανία, ο Παναμάς, η Κολομβία, το Εκουαδόρ, η Κίνα, η
Ρουμανία και η Ινδία. Υπήρχαν, ακόμα, 30 περίπτερα
κουβανικών οργανισμών και 260 ανεξάρτητων χειροτεχνών.
Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, όπως είναι
γνωστό, έχουν μεγάλη και σημαντική παράδοση στη
χειροτεχνία. Η Κούβα, αντίθετα, δεν φημιζόταν μέχρι

πριν από λίγο καιρό για τη χειροτεχνία της, λόγω της
μη ύπαρξης αυτόχθονων πληθυσμών που μη έχοντας
ιδιαίτερα αναπτυγμένο πολιτισμό, εξαφανίστηκαν από
τις αρρώστιες και τη σκληρή δουλειά σχεδόν αμέσως
μετά την κατάκτησή τους από τους Ισπανούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ευρήματα από την προκολομβιανή εποχή.
Παρόλα αυτά, υπάρχει η ισπανική παράδοση στην
κεραμική, η αφρικανική σε μουσικά κρουστά όργανα,
αλλά ως ένα σημείο και η γαλλική σε κεντήματα.
Εδώ και μερικά χρόνια, ωστόσο, γνωρίζει μεγάλη
άνθηση η κουβανική χειροτεχνία και έχει βελτιωθεί
πολύ η ποιότητά της.
Ιδιαίτερα, ο τομέας της κεραμικής, με τα πολλά
δείγματά της που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
κουζίνες, κλπ.
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Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

Η ΚΟΥΒΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σ

τα πρώτα προσωρινά στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δημόσιας Υγείας για το 2015, η
Κούβα είναι τελευταία στη Λατινική
Αμερική σε βρεφική θνησιμότητα με
4,3 για κάθε 1000 παιδιά που γεννιούνται ζωντανά και ανάμεσα στις πρώτες
20 καλύτερες χώρες παγκόσμια. Για 8η
συνεχή φορά η Κούβα σημειώνει αριθμό
κάτω του 5. Επίσης επιτεύχθηκε μείωση
στους θανάτους από συγγενείς ανωμαλίες που ήταν της τάξης του 0,9 για κάθε
χίλια παιδιά που γεννιούνται ζωντανά, που αποτελεί
το πιο χαμηλό ποσοστό στην ιστορία της. Η θνησιμότητα παιδιών κάτω των 5 ετών συνεχίζει να βρίσκεται
κάτω από το 6 για τρίτη χρονιά και μειώθηκαν και
οι θάνατοι παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 3,5 για
κάθε 10.000 κατοίκους.

Το 2015 σημειώθηκαν, επίσης, 125.064
γεννήσεις, 2.241 περισσότερες από το
2014. Επίσης, το 2015 η Κούβα ήταν η
πρώτη χώρα που πέτυχε τη βεβαίωση από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι εξάλειψε τη μετάδοση από μάνα σε έμβρυο
του VIH/AIDS και της συγγενούς σύφιλης.
Εξακολουθούν, επιπλέον, να είναι εξαφανισμένες 12 μολυσματικές ασθένειες (πολιομυελίτιδα, διφθερίτιδα, τέτανος, ιλαρά,
ερυθρά, παρωτίτιδα, συγγενής σύφιλη,
φυματίωση, κοκκύτης, παιδικό VIH/AIDS
και ελονοσία), ενώ 6 ασθένειες έπαψαν να αποτελούν πρόβλημα γιατί παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 0,1 για κάθε
100.000 κατοίκους (λέπρα, μηνιγγιτιδόκοκος, μηνιγγίτιδα
από haemophilus influenza, τυφοειδής πυρετός, ανθρώπινη
λύσσα και λεπτοσπείρωση), ενώ ελέγχονται άλλες 29 μεταδιδόμενες ασθένειες.

Η ΚΟΥΒΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μ

ε την ευκαιρία της συμπλήρωσης στις 30 Δεκέμβρη 55 χρόνων από
την ίδρυση του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών (ICAP),
η πρόεδρός του Κένια Σεράνο μίλησε στην εφημερίδα Γκράνμα για το
κίνημα αλληλεγγύης και τα καθήκοντά του. Ανέφερε ότι πέρα από τις
πάνω από 2000 οργανώσεις αλληλεγγύης από 153 χώρες που υπάρχουν, έχουν συγκροτηθεί και 63 σύνδεσμοι νεολαίων από 53 χώρες που
έχουν αποφοιτήσει από κουβανικά πανεπιστήμια και 95 από Κουβανούς
στο εξωτερικό, που έχουν απευθείας σχέσεις με το ICAP.
Ανάμεσα στα κύρια καθήκοντα του κινήματος αλληλεγγύης είναι η
καταγγελία του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει εδώ και πάνω από 50
χρόνια οι ΗΠΑ, η απαίτηση να επιστραφεί στην Κούβα το έδαφος που κατέχεται παράνομα από τη Ναυτική Βάση στο Γουαντάναμο, η αντιμετώπιση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ενάντια στην Κούβα, η υποστήριξη
κάθε δίκαιης υπόθεσης στον κόσμο.
Τόνισε, επίσης, τη σημασία που έχουν για την Κούβα και το κίνημα αλληλεγγύης οι μπριγάδες εθελοντικής εργασίας, από τις οποίες κάθε χρόνο
επισκέπτονται τη χώρα πάνω από 20.

Η ΚΟΥΒΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Α

νάμεσα στις 188 χώρες που παρουσιάζουν τα στοιχεία της Ανθρώπινης
Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα του ΟΗΕ για
την Ανάπτυξη (UNDP), η Κούβα μέσα στο
2015 κατέχει την 67η θέση, βελτιώθηκε
δηλαδή κατά δύο θέσεις σε σχέση με το
2014. Αυτό την κατατάσσει και φέτος ανάμεσα στις χώρες με Υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.
Ο δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (IDH)
βγαίνει από ένα σύνολο στοιχείων (προσδόκιμο ζωής, υγεία, παιδεία, εισόδημα, κλπ.).
Σχετικά με το προσδόκιμο, η Κούβα με 79
χρόνια είναι στην 33η θέση σε παγκόσμιο
επίπεδο, ο μέσος βαθμός φοίτησης για πολίτες πάνω από 25 χρόνων είναι τα 11,5 χρόνια
(30ή θέση), ενώ ανάλογα με το Εθνικό Ακαθάριστο Εισόδημα βρίσκεται στην 114η θέση.
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Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σ

ύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα
της Κούβας, ιδιαίτερη σημασία κατέχει η Ειδική
Εκπαίδευση. Ήδη σε 6 επαρχίες ειδικοί δάσκαλοι ασχολούνται πειραματικά σε μια σειρά τομείς, όπως σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση
και σε μαθητές τυφλούς ή με χαμηλή όραση.
Γενικά, η Ειδική Εκπαίδευση ασχολείται με ανθρώπους
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που μπορούν να σχετίζονται ή να μη σχετίζονται με κάποια αναπηρία.
Στην Κούβα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12 ειδικοί παιδικοί σταθμοί και 98 αίθουσες «πρώιμης παρότρυνσης». Στα

360 ειδικά σχολεία φοιτούν παιδιά με διαταραχές, όπως με νοητική καθυστέρηση,
αυτισμό, διαταραχές της ομιλίας και της
συμπεριφοράς, καθώς και παιδιά και νέοι
με κώφωση, υποκώφωση και κωφάλαλοι.
Πάνω από 1.600 μαθητές δέχονται
φροντίδα για περιορισμένο διάστημα, επειδή έχουν κάποια φυσική δυσκολία που δεν τους επιτρέπει
να πάνε σχολείο. Επιπλέον, σε περίπου 21.400 παιδιά από 0
έως 6 ετών παρέχεται «πρώιμη παρότρυνση» και 333 βρίσκονται σε νοσοκομεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
και κάνουν μαθήματα σε 17 νοσοκομειακές αίθουσες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μ

έχρι τα τέλη Οκτώβρη, 10.271.147 άνθρωποι έμαθαν γραφή και ανάγνωση με το
κουβανικό πρόγραμμα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται σε 11 χώρες. Παράλληλα, προχωράει και το σύστημα μετα-εξαλφαβητιμού, το
γνωστό «Κι όμως εγώ μπορώ να συνεχίσω», που αποτελεί συνέχεια του «Κι όμως εγώ
μπορώ», κι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στη
Βολιβία, τη Νικαράγουα, τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.
Αυτά τα προγράμματα έχουν προσαρμοστεί σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάσταση στις διάφορες κοινότητες όπου
εφαρμόζονται και έχουν πάρει 3 βραβεία από την UNESCO, το 2002, το 2003 και το
2006. Εκτός από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν εφαρμοστεί και
σε νησιά της Καραϊβικής, στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία
και αλλού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Κ

ατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης εργασίας τον Οκτώβρη στην Κούβα, η διαχειρίστρια του Προγράμματος του ΟΗΕ
για την Ανάπτυξη (UNDP), Έλεν Κλαρκ, βεβαίωσε ότι ο οργανισμός θα εξακολουθήσει να στηρίζει προγράμματα
στην Κούβα, ενώ την επαίνεσε για τα επιτεύγματά της στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ισότητας. Όπως δήλωσε, παρά το γεγονός ότι η Λατινική Αμερική είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη ανισότητα στον κόσμο, η Κούβα έχει
ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής ισότητας.
«Αν και δεν είναι χαρακτηριστικό της περιοχής, παρουσιάζει μια εξαιρετικά θετική πρόοδο ανάμεσα σε όσους
αγωνίζονται ενάντια στις ανισότητες. Η φτώχεια και η ανισότητα μπορεί να μειωθούν μονάχα εάν επιτευχθεί η συμμετοχή των ατόμων», τόνισε.
Η συνεργασία ανάμεσα στο UNDP και την Κούβα ξεκίνησε το 1973 και στον τρέχοντα κύκλο (2014-2018) περιλαμβάνει 22 εθνικούς οργανισμούς, ανάμεσά τους υπουργεία, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κ.ά.
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Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

ΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥΣ

Σ

τις 14 Νοέμβρη, Κουβανοί γιατροί γιόρτασαν τα 50 χρόνια από την πρώτη αποφοίτηση το 1965 γιατρών και οδοντογιατρών, μετά τη νίκη της Επανάστασης, που κάλυψαν το
κενό που είχε δημιουργηθεί από την αποχώρηση των μισών
γιατρών που υπήρχαν προεπαναστατικά.
Τότε οι πρώτοι γιατροί παρέλαβαν τα διπλώματά τους από
τον Φιδέλ Κάστρο στο βουνό Πίκο Κούμπα, στη Σιέρα Μαέστρα. Ήταν 400 γιατροί και 26 οδοντογιατροί, που δεσμεύτηκαν να παραιτηθούν από την ιδιωτική άσκηση της ιατρικής,
να επεκτείνουν στα δύο χρόνια τις αγροτικές υπηρεσίες τους
και αν υπήρχε ανάγκη να μένουν και τρία ακόμα χρόνια σαν
αγροτικοί γιατροί. Δεσμεύτηκαν, ακόμα, να συνεχίσουν να
προχωράνε στην επιστήμη τους, να προωθούν την προληπτική ιατρική και να προσφέρουν τη βοήθειά τους και την αλληλεγγύη τους σε όποιο λαό τις χρειάζεται.

ΤΟ ΚΟΥΒΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η

Γενική Διευθύντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,
Μάργκαρετ Τσαν, δήλωσε σε ομιλία της στη Συνέλευση
της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (UIP) ότι το σύστημα υγείας της Κούβας αποτελεί παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες χώρες λόγω της βιωσιμότητάς του και
της δυνατότητάς του να λειτουργεί σε επείγουσες καταστάσεις. Επίσης υπογράμμισε το πνεύμα αλληλεγγύης της Κούβας, ιδιαίτερα σχετικά με την εκπαίδευση προσωπικού υγείας από χώρες της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η 12Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ

Σ

τις 26 Δεκέμβρη συνεδρίασε η 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κούβας και ανέλυσε την
πρόταση Εννοιολόγησης του Κουβανικού Οικονομικού
και Κοινωνικού Μοντέλου Σοσιαλιστικής Ανάπτυξης, καθώς και την έκθεση για την εκπλήρωση των στόχων της
δουλειάς της. Επίσης ανέλυσε τη συμπεριφορά της οικονομίας το 2015 και τις εκθέσεις του Πλάνου για την Οικονομία και τον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2016.

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Έ

να πρόγραμμα που έχει ονομαστεί «Πόλεις
προετοιμασμένες και σε επιφυλακή μπροστά
στον κίνδυνο σεισμών» πραγματοποιείται αυτό τον
καιρό στα ανατολικά της Κούβας, όπου συμμετέχουν 29 λαϊκά
συμβούλια του
Σαντιάγο, 9 του
Γουαντάναμο και
4 της Μπαρακόα.
Πρόκειται για τις
πιο
σεισμογενείς περιοχές της Κούβας και πραγματοποιείται με
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη
κυβερνητικών οργανώσεων από την Ευρώπη και
επικεφαλής του είναι το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών (CNIS) της Κούβας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την έκδοση υλικών
για την προετοιμασία του πληθυσμού και των ντόπιων
αρχών γύρω από τη συμπεριφορά που θα πρέπει να
επιδείχνουν οι οικογένειες πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά από ένα σεισμό, «σεισμικές πορείες», όπως τις
ονομάζουν για τα παιδιά και άλλες εύκολες δραστηριότητες, όπως είναι οι συζητήσεις στις συνοικίες, κοινοτικά εργαστήρια, κλπ.
Αυτές οι δραστηριότητες επεκτείνονται σε σχολεία
και κέντρα εργασίας, ενώ περιλαμβάνουν και την πραγματοποίηση ειδικών μαθημάτων σε συντονισμό με το
Πανεπιστήμιο Οριέντε της Ανατολικής Κούβας, την
κατάρτιση του προσωπικού του Κουβανικού Ερυθρού
Σταυρού και την προετοιμασία παιδιών και ακτιβιστών
για τη βοήθεια που χρειάζονται τα ανάπηρα άτομα.
Τους επόμενους 15 μήνες θα εγκατασταθούν πέντε νέοι σεισμολογικοί σταθμοί στην περιοχή και θα
τοποθετηθούν 30 επιταχυνσιογράφοι σε αυλές σπιτιών, κέντρα εργασίας και κοινωνικά κέντρα, που μέσω
σύνδεσης wifi θα μεταδίδουν αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την επιτάχυνση του εδάφους σε ένα κέντρο
συλλέκτη και στη συνέχεια στο CNIS.
Μέχρι τον Οκτώβρη είχαν συμβεί 4.188 σεισμοί
στην Κούβα, από τους οποίους μονάχα 17 είχαν γίνει
αντιληπτοί από τον πληθυσμό.
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Θεσσαλονίκη

Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
7 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016

Η

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει στον αγροτικό τομέα την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων
κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, υιοθετώντας
και υλοποιώντας σειρά εξοντωτικών μέτρων που τσακίζουν
τη μικρομεσαία αγροτιά. Το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό
δημιουργούν το έδαφος για να επιταχυνθεί το ξεκλήρισμα
των μικρών και μεσαίων αγροτών που θα οδηγήσει στη συγκέντρωση γης και παραγωγής σε ακόμα λιγότερα χέρια. Με
αυτόν τον τρόπο υπηρετείται ο διακηρυγμένος στόχος της
ΕΕ και της ΚΑΠ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, μέσα από την οικονομική μεγέθυνση, προκειμένου να συγκεντρωθεί και να
ενισχυθεί παραπέρα η κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΑΠ της
ΕΕ, το 80% των αγροτών παίρνει μόνο το 20% των επιδοτήσεων και το 20% των αγροτών απολαμβάνει το 80% των
επιδοτήσεων, ευνοώντας τους μεγάλους να γίνουν μεγαλύτεροι. Ειδικά με τη νέα ΚΑΠ 2014 -2020 στερήθηκαν 90.000
δικαιούχοι της πενιχρής επιδότησης, επειδή ήταν κάτω των
250 ευρώ και είχε διοικητικό κόστος η διανομή της!
Επίσης αναφορικά με τα 3,5 δισ. ευρώ που προβάλλει ως
πανάκεια η κυβέρνηση ότι θα πάνε για αγροτική ανάπτυξη,
δεν αφορούν τους μικρομεσαίους και τους νέους αγρότες,
που τους εξοντώνει η αντιλαϊκή πολιτική της, αλλά κυρίως
θα πάνε για την ανάπτυξη και ενίσχυση της κερδοφορίας του
εμποροβιομηχανικού κεφαλαίου (μεταποιητές, μεγαλοεξαγωγείς, μεγαλέμποροι κ.ά.). Με τα νέα μέτρα ο κατάλογος
με τα εργαλεία εξόντωσης των μικρομεσαίων αγροτών
μεγαλώνει. Για αυτό το ποτήρι ξεχείλισε και οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι βγαίνουν στα μπλόκα του αγώνα
συσπειρωμένοι με το πλαίσιο αιτημάτων της Πανελλαδικής
Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο της αγροτιάς (μονοπώλια
- ΕΕ/ΚΑΠ - κυβερνήσεις) και διαχωρίζει τη θέση των μικρομεσαίων αγροτών από τους μεγαλοαγρότες που στήνουν τα
δικά τους μπλόκα για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των
δικών τους συμφερόντων έχοντας ως προμετωπίδα την ευνοϊκότερη για αυτούς εφαρμογή της ΚΑΠ, η οποία ξεκληρίζει
τους μικρούς αγροτοκτηνοτρόφους.
Με τον αγώνα τους οι μικρομεσαίοι αγρότες διεκδικούν
ουσιαστικές λύσεις στα άμεσα και ζωτικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους καθώς και το πλαίσιο των άμεσων διεκδικήσεών τους.

Εμείς οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι αγρότες έχουμε
κοινό αντίπαλο, την αντιλαϊκή – αντιαγροτική πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που είναι η πηγή των προβλημάτων μας,
και γι΄ αυτό συμπορευόμαστε στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο.
Αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, καθώς
αφορά στην εξασφάλιση φθηνών και υγιεινών προϊόντων για
την κάλυψη των διατροφικών αναγκών. Σήμερα υπάρχουν
όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρό του την κάλυψη
των λαϊκών αναγκών. Πρόκειται για το δρόμο της σχεδιασμένης ανάπτυξης της παραγωγής όπου η γη και τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής θα είναι λαϊκή περιουσία και ο
λαός θα έχει την εξουσία στα χέρια του, αφέντης στον πλούτο
που παράγει.
Συμπορευόμαστε με την αγωνιζόμενη αγροτιά
και τα δίκαια αιτήματά της.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους
να πάρουν μέρος στους πολύμορφους αγώνες
των αγροτών.
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