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ECONOMISCHE SANCTIES BEPLEIT 

Cuba 'vervalt tot 
• zware repressie 

Op 18 rriaart en de dagen daarna werden in Cuba 77 onafhankelijke journalisten, 
vakbondsmensen en andere vreedzame tegenstanders van het Castro-regime gear
resteerd. Onder ,hen bevonden zich Pedro Pérez Alvarez, secretaris-generaal van de 
onafhankelijke vakbond CUTC, de bekende journalist en dichter Raul Rivero en de 
dissident en econoom Martha Beatriz Roque. 

DOOR KEES VAN KORTEN HOF 

Alle Cubaanse televisiekanalen maakten de aanhouding 's avonds officieel bekend. Men sprak 
over 'de aanhouding van contra-revolutionaire bendeleiders'. In de voorafgaande weken waren 
de spanningen tussen de VS en Cuba sterk gestegen, vooral toen een groep onafhankelijke 
Cubaanse journalisten op 4 maart een workshop journalistieke Ethiek bijwoonde in het gebouw 
van de Amerikaanse vertegenwoordiging. Wekenlang werd de vertegenwoordiger van de VS. 
james Cason. aangevallen in de gecontroleerde pers. Het regime toonde ziéh vooral beledigd 
door de uitspraak van james Cason in de woning van Martha Beatrix Roque dat de Cubaanse 

,leiders de stem van het volk vrezen omdat ze die zo genadeloos onderdrukken. 

Streep door de rekening 
Waarnemers hebben moeite deze golf van arrestaties te verklaren. Ze vond plaats enkele dagen 
voordat in Genève de jaarlijkse zitting van Mensenrechtencommissie van de VN bijeenkwam. 
Cuba werd daar opnieuw veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten. Enkele 
dagen eerder leken de relaties tussen Europa en Cuba verbeterd toen commissaris Paul Nielson 
het Europa-Huis in Havana opende. De weg naar het lidmaatschap van Cuba van de Cotonu
groep (voorheen ACP-landen) lag open. Castro moet toch geweten hebben dat zijn actie een 
streep door de rekening zou zijn van de Europese Unie? Het tweesporenbeleid Van de EU was 
namelijk gericht op economische samenwerking 'én pluriformiteit en democratisering van de 
Cubaanse samenleving. y 
In april werden binnen een week alle gearresteerden veroordeeld: Cubaanse burgers en buiten-
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land se journalisten en diplomaten werden 
niet. toegelaten in de rechtszaal. Er werden 
zware straffen opgelegd die opliepen tot 
maximaal 28 jaar. In Europa en de VS kwam 
een golf van protest op gang. 
Vooraanstaande intellectuelen als José 
Saramango, Susan $ontag, Isabel Allende, de 
Italiaanse Cuba-adept en zanger Jovanotti en 
de Uruguayaanse auteur Galeano veroordeel
den de wandaden van het 
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ook het uitgangspunt van deelname van 
onder andere het CNV_ Deze economische 
missie beperkte zich dan ook niet tot puur 
economische aangelegenheden. Contacten 
met leden van de vreedzame oppositie ston
den hoog op de agenda. Vakbondsvoorzitter 
Alvarez, Oswaldo Paya (Project Varela) en 
Elizardo Sánchez spraken uItvoerig met de 
Nederlandse minister en ondernemers. 

Pedro Pablo Alvarez bena-
Castro-regime_ 

Terpstra: 'Ik heb' het 
drukte toen dat de onaf- , 
hankelijke vakbeweging 
CUTC het fundamenteel 
oneens was met de wijze 
waarop buitenlandse 
ondernemers in Cuba ope
reren. Een buitenlands 
bedrijf krijgt vaste voet op 
Cuba door samen met de 
overheid een bedrijf op te 
richten. Deze joint-ventu-

Failliet dialoogpolitiek 
De internationale afkeer 
nam toe toen drie 
Cubaanse burgers die 
gepoogd hadden een v.eer
pont te kapen om naar de 
VS te vluchten, binnen 48 
uur werden geëxecuteerd. 
Deze gebeurtenissen bete
kenden het failliet van de 

gevoel dat de wereld 

zich openstelt voor 

Cuba, maar niet 

andersom' 

politiek van dialoog waar 
velen voor hadden gepleit. 
De basis van die politiek van dialoog lag in 
Cuba zelf. Vanaf het eerste moment in 1989 
dat ik Cuba bezocht, werd het me duidelijk 
dat de embargo-politiek van de VS niet kon 
rekenen. op de steun van de dissidentenbe
weging. De sterk groeiende onafhan,kelijke 
vakbond CUTC, zusterorganisatie van het 
CNV, pleitte voor contacten in Cuba op alle 
niveau's. Toen voormalig staatssecretaris 
Ybema in 1999 besloot een economische 
handelsmissie naar Cuba te zenden, was dat 

res moeten hun personeel 
betrekken bij het staats uit

zendbureau. Voor een ingenieur betalen ze 
1500 dollar per maand, maar de ingenieur 
zelf krijgt slechts 500 Cubaanse peso's, dat 
is ongeveer 20 ç!ollar, aldus de CUTC. 

Irritaties 
Gastheer Cuba toonde zich soms geïrriteerd 
over de nadruk die op men'senrechten werd 
gelegd maar het was duidelijk dat de 
Cubaanse dissidenten hun verhaal kwijt wil
den. Zo'n missie was een unieke gelegenheid 
om hun stem door te laten klinken tot in 



CNV·VooRZITTER DOEKLE TERPSTRA IN ACTIE VOOR 

CUBAANSE COLLEGA'S. 

Nederland. DoekIe Terpstra was zich na 
afloop van de reis bewust van het mogelijke 
rad dat je voor ogen kan worden gedraaid. 'Je 

aandacht van Europa. Het ·Europees 
Parlement reikte hem in 2002 de Sacharov
prijs uit en het Castro-regime was wel 
gedwongen hem toestemming te geven naar 
Straatsburg te reizen. 

Repressie 
De oppositie won aan invloed, zowel in als 
buiten Cuba. Ook de beweging van onafhan
kelijke journalisten zag haar invloed toene
men. Via fax, telefoon en internet vonden 

. berichten uit heel Cuba hun weg naar bui
tenlands·e persbureaus. Via radiozenders -
I~ten we niet onderschatten van welk groot 

. belang de Spaanstalige uitzendingen van 
Radio Nederland Wereldomroep in dit ver
band zijn! - kwam het nieuws weer in de 
Cubaanse huiskamers. Een van deze onaf; 
hankelijke journalisteri is Raul Rivero, die 
inmiddels veroordeeld is tot 20 jaar gevan
genschap.· Hij heeft ook een reputatie als 
dichter maar zijn werk kan slechts buiten 
Cuba worden gepubliceerd. 
Met één klap, uitgedeeld op de dag dat de 
Amerikanen Irak binnenvielen, greep het 
Cubaans repressie-apparaat in en maakte 
een einde aan deze ontwikkeling. De bood
schap was duidelijk. Van een vreedzame 
overgang naar democratie via vrije en eer
lijke algemene verkiezingen - zoals we die 
hebben meegemaakt in het Chili van 
Pinochet en het Spanje van Franco - zou 

moet vreselijk oppassen 
dat je niet gaat glijden op 
de schaal. Natuurlijk kan 
een systeem dat in veertig 
jaar is opgebouwd, niet 
plotseling veranderen. Het 
zorgwekkende is echter 
dat er ook absoluut geen 
signalen in die richting 
zijn. Ik heb het gevoel dat 
de wereld zich openstelt 
voor Cuba, · maar niet 
andersom.' De feiten 
nadièn geven hem gelijk. 
Toen de CUTC een jaar 

Nuis: '0, Castro, 
geen sprake zijn. Alle 
macht zou in handen blij
ven van Castro en de par-· 
tij. keer terug naar je 

jeugdjaren. 
Protesten 
Scherpe protesten volgden. 
Ook in Europese landen als 
Italië, Frankrijk en Spanje, 
die nog dikwijls met enige 
bewondering opkeken naar 
de Davic\ Castro die zo 
moedig de Goliath VS durf
de te weerstaan. In 

Veneeremos 

. betekent toch niet 

Repressie!' 

later een vakbortdscongres wilde organiseren 
werd Terpstra de toegang tot het land ont
zegd en werd Pablo Alvarez enkele maanden 
gevangen gezet. 
Ook de bewegin~ Project Varela lag· onder 
vuur. Haar voorman Oswaldo Paya wilde, 
gebruikmakend van een mogelijkheid in de 
Cubaanse grondwet, 10.000 handtekeningen 
verzamelen voor het organiseren van een 
referendum over de toekomst van Cuba. 
Daar slaagde Paya in en daarmee trok hij de 

Nederland werd voor de 
eerste keer geprotesteerd voor de deur van 
de Cubaanse ambassade in Den Haag door 
onder meer de Nederlandse Vereniging van 
journalisten (NVj) en het CNV. Tijdens de 
manifestatie van de NVj sprak oud-staatsse
cretaris van Cultuur Aad Nuis, die de misda
den van het regime veroordeelde en herin
nerde aan de veelbelovende beginjaren van 
de Cubaanse revolutie met de uitroep: '0, 
Cuba, 0, Castro, keer terug naar je jeugdja
ren. Ve.nceremos betekent toch niet 
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Repressie!' 
Maar deze demonstraties zijn nuttig maar 
niet voldoende. Welke stappen zijn er nog 
meer nodig om op korte termijn de 77 poli
tieke gevangenen vrij te krijgen en de schen
dingen van mensenr~chten te beëindigden? 

Economische sancties 
Ook in Cuba zelf breekt men zich het hoofd 
over effectieve maatregelen. In een Netwerk
NCRV-uitzending (7mei 2003) liet Lazs.ro 
Cuesta (CUTC) weten dat gedacht moet wor
den aan tijdelijke economische sancties op 
nieuwe investeringen en toerisme als de 

. Cubaanse autoriteiten doof blijven voor de 
kritiek op de recente mensenrechtenschen
dingen. 
De Nederlandse bedrijven met belangen in 
Cuba - vaak ·ondersteund met overheidssub
sidies - zwijgen. Een gesprek op 22 mei jl. 
tussen het CNV en deze onder.nemers lever
de geen enkel tastbaar resultaat op. Dat is 
opmerkelijk omdat de Internationale 
Arbeidsorganisatie ILO (waar werkgevers, 
werknemers en regeringen bijeenkomen). 
Cuba scherp veroordeelde. Waar steeds min
der diplomaten, politici, linkse intellectuelen 
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en wetenschappers de deur in Cuba 'op een 
kier krijgen, zijn het de zakenlieden die nog 
voortdurend welkom zijn. Cuba's minister 
van Buitenlandse Zaken, Pedro Perez Roque, 
ontving enkele weken geleden zowel 
Italiaanse als Spaanse ondernemers. Hij 

, maakte één ding goed dUidelijk: wat er ook 
politiek fout. mocht lopen tussen beide lan
den, de zakelijke relaties hoefden daar voor -
hem niet onder te lijden. Dat moet ook de 
Nederlandse politiek aan het denken zetten. 
Protesten op diplomatiek niveau blijven 

. hard nodig, al is het alleen maar om de 
slachtoffers van het Cubaanse regime 
moreel .te ondersteunen. Maar een volgende . 
stap kan' ni~t anders dan Cuba treffen in zijn 
economische belangen. Nederland moet zich 
afvragen of ze nog langer mel overheidsgel-· 
den de economie in de oudste dictatuur van 
Latijns Amerika moet ·blijven ondersteunen. 

Kees van Kortenhof 

glasnostincuba@xs4.al'.nl 
De stichting Glasnost in Cuba (1989) steunt de vreed

·zame mensenrechtenbeweging in Cuba. 



CASTRO GEVANGEN EN CASTRO'S GEVANGENEN 

Op 26 Juli 1953 vielen ruim · 
150 jonge revolutionairen 
onder leiding van de advocaat 
F1del Castro Ruz (1926) de mili
taire basis Moncada In Santiago 
de Cuba aan. De helft van de 
aanvallers kwam om het leven 
of werd gevangen gezet en . 
gemarteld. Castro's vrouw was 
echter een nichtje van een 
minister uit het kabinet Batista, 
waardoor hij werd gespaard en 
voor de rechter kwam. In de 
gevangenis ontving hij voort
durend brieven van zijn fami
lie, had contacten met zijn 
advocaten en las boeken van 
Victo Hugo, Gorki, Marx en de 
werken van de Cubaanse natio
nalist Félix Varela. In een brief 
aan een vriendin vertelde hij 
'morgen ham en ananas te 
eten'. HIJ schept op over de bij
zondere spaghetti-saus die hij 
de In de gevangenis kon klaar
maken. Lyrisch wordt F1del van 
de doos H.Upmann-slgaren die 
hij krijgt toegezonden. vanuit 
de gevangenis publiceren tljd- ClAT CMT 
schriften In het toenmalige 
Cuba soms zijn artikelen en hij 
beantwoordt schriftelijk de vragen van journalisten. Hoewel hij tot vijftien jaar gevange
nisstraf was veroordeeld komt hij vanwege een amnestlemaatregel1lal1.Batista na twee jQl' 
vrij. Dat was Castro toen. 

Op dit moment Is Fidel Castro verantwoordelijk voor de gevangenhouc:Ung VaD de 77 
opposanten van het re;lme. Onder hd luis buique felftl'. die tot 28 jaar gevangenisstraf 
Is veroordeeld en gevangen zit in Las Tunas. Hij was actief In het Iroject Varela dat demo
cratisering van Cuba beoqgt en respect voor de mensenrechten. Voorman Oswaldo Paya Is 
onlanp d~ Pax Chrifö Nederland voorgedragen voor de NobelprijS van de Vrede. De 
hygltnlsche omstandl,~en In de geYángems vu Fener zijn slecbt. de cel Is klein en 
heeft pen .ttomend water. Ondanks de diarree waar bij aan Jljdt en het veelvuldig overge
wir. krijgt !lij aee4 ~n.n of .medise" bulp. Zljft fàmlUe Q10ét soms tWee tot drte 
dagell reizucom tut. ~ te bezoeken. Zijn zus IS bedreigd ~ de autolJteftèn. Haar 
~;zou ~ kunnen worclen naar een aneM'" gevuge1ÛS. nogveel verder ~ 
Ook andll't familielèden van de 77 gevaagenen wordeit -bedrelgd. ake ~Ollldll~Jterld 
~ ... ~ dü~n bl.*àvoor dé kerk van San~ 

Uf~~'~""""" kïp~s. onc;lerlleil· ."~l8m .. 


