
Een klein land met een GROOT
Cuba is de laatste jaren en maanden erg populair als reisbestemming. De prachtige natuur, eeuwige zon, de oldtimers, de dansmuziek, de tijd-van-
toen-sfeer en de zwierige Cubanen spreken tot de verbeelding. Sinds de toenadering van de VS komen nu ook steeds meer Noord-Amerikanen het 
eiland verkennen. 

Maar wist je dat Cuba
* een alfabetiseringsgraad van 99,8% heeft
* een kindersterftecijfer heeft dat lager is dan sommige rijke landen
* gratis onderwijs en gezondheidszorg verleent aan zijn inwoners
* op zijn eentje meer dokters uitzendt dan de WHO (Wereldgezonheidsorganisatie)

* een van de enige landen is dat een lage ecologische voetafdruk           
combineert met hoge sociale ontwikkeling

* al meer dan 55 jaar gebukt gaat onder een economische blokkade, opge-
legd door de VS?

* Cuba een ontwikkelingsland is. Dat wordt vaak vergeten (BBP= 1/9de 
van België)

79,1 is de gemiddelde levensverwachting van een 
Cubaan. In België is dat 80,3; in de VS 78,7.

Viva Cuba
de Festivalkrant van ICS
Belgische solidariteitsorganisatie met Cuba

Cuba, parel van de Caraïben
De Republiek Cuba is een archipel in de 

Caraïben, bestaande uit het eiland Cuba, 
Isla de la Juventud en ruim 4000 kleinere 

eilanden. 
Hoofdstad: Havana

Taal: Spaans
President: Raúl Castro

Bevolking: 11,27 miljoen (2013) 
Valuta’s: Cubaanse peso, Convertibele peso

Officiële landstaal: Spaans
Regeringsvorm: Socialistische staat

Wat is dat ‘socialisme’ en hoe werkt het?
Cuba heeft een heel andere maatschappijvorm dan de onze. Je moet dus even je westerse bril  afzetten. 
Wij hechten belang aan andere zaken dan de Cubanen. In onze economie staat de winst centraal en is de 
welvaart zeer ongelijk verdeeld. 

In het Cubaanse socialisme staat de economie ten dienste van de mensen: de behoeften van de mensen 
zo veel mogelijk voldoen en de welvaart eerlijk verdelen, zorg voor de zwakken, gelijkheid, solidariteit, 
intellectuele, artistieke en cultuerele ontwikkeling voor iedereen. Die verschillende doelstellingen vragen 
om een andere invulling van de taak van de overheid. 

Politiek in Cuba: de 0-partijstaat

Wij kennen een systeem van vertegenwoordigers, via verschillende partijen. De deelname van de                  
bevolking beperkt zich meestal tot het kleuren van bolletjes om de zoveel jaar. Meerderheid en oppositie 
zoeken ook niet naar consensus. Het is meestal een wij-zij verhaal. 
In Cuba zijn er gelijkenissen met ons systeem: er is een nationaal parlement, provincieraden, gemeen-
teraden en om de 6 jaar verkiezingen, de Poder Popular. Maar er zijn ook verschillen. In Cuba is er maar 
één politieke partij (de PCC, de Communistische partij van Cuba), maar haar rol is anders. Ze draagt geen 
enkele kandiaat voor bij de verkiezingen, dat gebeurt door de mensen zelf. Alle belangrijke beslissingen 
worden maar genomen na een uitvoerige bevraging in alle lagen van de bevolking, die zelf georganiseerd 
is in vakbonden, wijkcomités, jongerenorganisaties, vrouwenorganisatie, enz. Dat heet participatieve   
democratie, de mensen altijd en overal bij betrekken.

hang deze strook op je frigo

Dé enige echte mojito 

Neem een groot glas, voeg 2 theelepels rietsuiker toe, het sap van een 
halve limoen, de twee munttakjes en stamp alles aan.

Voeg vervolgens het gecrushete ijs toe tot aan de rand en daarna de rum 
(4,5 cl).

Vul aan met spuitwater tot je glas vol is. Dé truc voor een lekkere mojito 
zit hem in de laatste stap: roer met een lange lepel op de bodem alles goed 
door elkaar zodat de suiker niet op de bodem blijft ‘zwemmen’.

Presenteer met een munttakje en geniet!

Ingrediënten:

2 theelepels rietsuiker
Sap van een halve limoen

2 munttakjes
Spuitwater (9cl)

Havana Club Añejo 3 Años (4.5cl)
Gecrushet ijs



Che Guevara
* Geboren in 1928 (Rosario, Argentinië)

* Studeerde geneeskunde

* Reisde op een motorfiets door Zuid-Amerika op zijn 23 jaar

* Zag een onrechtvaardige wereld 

* Ontmoette Fidel Castro in Mexico

* Stapte mee in de Cubaanse Revolutie

* Werd lid van de Cubaanse regering tot 1966

* Reisde naar Congo en Bolivia om er de revolutie te verdedigen

* Werd in 1967 op bevel van CIA vermoord in Bolivië.

* Speelde een heel belangrijke rol binnen de Cubaanse revolutie en ligt 
in Cuba (Santa Clara) begraven.

Che is en blijft voor velen een inspiratie en staat 
symbool voor de liefde voor de mens en de strijd 
tegen onrecht. 

Toenadering van de VS tot Cuba
Wat is er veranderd sinds 17 december 2014?

* Vrijlating Cuban Five (terreurbestrijders die in de VS waren opgesloten)
* Ambassades geopend in beide landen
* Directe vluchten VS-Cuba
* Ferry-verbinding VS-Cuba
* Versoepeling voor Cubano-Americano’s om naar Cuba te reizen
* Meer dan 50% meer toeristen in Cuba

Wat niet?

* VS-blokkade blijft duren (daar beslist het VS-congres over) en weegt zwaar op de  Cubaanse 
economie en bevolking

* VS bezetten nog altijd een stuk grondgebied (Guantánamo)
* Geen toelating tot gebruik van de dollar

STOP DE BlOkkaDE TEGEn CuBa

‘BaHcardi’ campagne

Bacardi sponsort de rechtse krachten in de VS die tot op vandaag 
alles doen om de blokkade te behouden. De firma verkoopt in de 
VS rum met de gestolen merknaam ‘Havana Club’. de vermelding 
‘Estd. en Cuba’ (gesticht in) misleidt ook de consument van Bacardi 
elders ter wereld.

100% solidair met Cuba, jij ook?
ICS (Initiatief Cuba Socialista) 

* verdedigt het recht van het Cubaanse volk om zijn eigen, soci-
alistische ontwikkelingsmodel uit te werken. 

* verzet zich tegen de VS-blokkade en de bezetting van de basis 
in Guantánamo. 

* Brengt de Cubaanse kijk op de zaken onder de aandacht
* organiseert info en vorming, maar ook Cubaanse Fiesta’s

Meedoen? Check onze site!

www.cubanismo.net
: ICS Iniciativa Cuba Socialista                  : ics_cubanismo

V.U. I. Vanbrabant, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel

Kaarten verkrijgbaar via:
annemie@cubanismo.net en www.cubanismo.net


