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Hyllar förmågan att livnära befolkningen
Jean Ziegler, som varit FN:s oberoende expert på ”Rätten till
mat” sedan år 2000, hyllade Kuba som ett bra exempel och
föredöme för hur man kan garantera befolkningen tillgång
till livsmedel. Detta 18 år efter att Sovjetblockets samman-
brott fick förödande konsekvenser på Kubas ekonomi och
BNP rasade med 35 procent.

och sin självständighet samtidigt som man skyddar sin
befolkning.

Zieglers besök innebar tredje gången sedan 1998 som en
FN:s speciella rapportör  bjudits in. FN:s Genèvebaserade
Människorättsråd utser utomstående experter för att under-
söka specifika länder eller förhållanden. Ziegler kritiserade
Bush-administrationen för att den inte erkänner de mänsk-
liga, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter som
kubanerna åtnjuter. Han påminde om att fler än 854 miljoner
människor hungrar i dagens värld. Kubas utrikesminister
meddelade att Kuba kommer att bjuda in andra rapportörer
från Människorättsrådet 2008.
Källor: Miami Herald, AP, ACN 2007-11-07 / ZT

Anklagad för antiamerikanism
FN-rapportören Jean Ziegler slog nyligen tillbaka anklagel-
ser om antiamerikanism. Ziegler hade vägrat att möta flera
NGOer under sitt 10-dagarsbesök på Kuba 28 oktober till 6
november 2007. Den specielle rapportören om ”Rätten till
mat” bekräftade att flera ambassadörer från EU-länder hade
bjudit in honom för att i hemlighet möta olika NGOer på
ambassaderna.
- Det hade varit absurt, sade Ziegler. Han försvarade också
tidpunkten för sitt Kuba-besök, som inföll samtidigt som
president Bush skärpte blockadåtgärderna. Ziegler uppgav
att Kubas inbjudan kom efter att FN:s Människorättsråd i
mars 2007 satte stopp för en speciell rapportör tidigare
utsedd enbart för Kuba. Resan planerades att äga rum direkt
efter Zieglers framträdande i FN:s Generalförsamling.
- Valet av datum var inte på något sätt ett politiskt knep vare
sig från mig eller från den kubanska regeringens sida.
DPA, Genève 2007-11-27 / ZT

Kubanernas livsmedelssäkerhet får erkännande
- Kuba är ett av de länder i Latinamerika som bäst garanterar
alla tillgång till livsmedel, förklarade Marcio Porto, repre-
sentant för FN:s Organisation för Mat och Jordbruk, FAO,
på en presskonferens i Havanna. Vid invigningen av festlig-
heter i samband med ”Världsmatdagen” tillade Porto att
andra länder i regionen som också ligger långt framme i
kampen mot hunger och undernäring är Argentina, Chile,
Costa Rica och Uruguay. Under mottot ”Rätten till mat”
eftersträvar FAO att ”samhället ska inse vikten av jordbruk
och mat” på en jord där 60 % av de 10,9 miljoner barn under
fem år som varje år dör i u-länderna, dör av undernäring
Granma 2007-10-10 / ZT.

Effektivare distribution av mjölk
I november 2007meddelades att antalet samhällen där man
sparar drivmedel genom att mjölkproducerande bönder le-

Mat och miljö

Livsmedelssäkerhet och hållbar
utveckling

Jean Ziegler tillbringade 10 dagar på Kuba för att samla
in fakta, träffa myndigheter, jordbrukare och vanliga kuba-
ner som köade med sina ransoneringhäften för att köpa mat.
Han besökte också två fängelser för att fråga de intagna om
mathållningen.
- Kuba visar kreativitet att hitta vägar att föda sin befolkning,
trots de brister som orsakas av USAs snart 50-åriga blockad
som  kostat landet nära 90 miljarder US dollar. Kuba hittar
alltid en lösning, noterade FN-experten. Men ön kämpar
fortfarande med stora brister i produktionen av föda och är
alltför beroende av import, hävdar Ziegler. Men trots det:
-Vi har inte sett en enda undernärd människa – ett ovanligt
förhållande i stora delar av det fattigdomsdrabbade Latina-
merika, sade Ziegler. Rätten till mat har utan tvekan högsta
prioritet. Kuba ligger i frontlinjen som ett av bara 32 länder
som har ”rätten till mat” inskriven i grundlagen. Ännu färre,
inklusive Latinamerikas största ekonomi Brasilien, klarar
inte att förse alla sina medborgare med föda.

USA:s blockad kränker kubanska folkets rätt till mat
Jean Ziegler sade att USA:s ekonomiska, finansiella och
kommersiella blockad påverkar kubanernas rätt till föda.
USA:s tvångsåtgärder tvingar Kuba att utvecklas under
mycket svåra omständigheter för att bevara sitt oberoende

Jordbruksmarknaderna står tätt i städerna. Foto EB
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Lite bättre hushållsekonomi

Den materiella knappheten är fortfarande besvärlig, framför allt
när det gäller bostäder och transporter, men årets tillväxt på7,5
procent har också inneburit förbättringar i vardagslivet. Ett av
de värsta problemen har i stort sett undanröjts, el-avbrotten
som minskat med 88 procent och lågvoltsområdena med 75
procent. Kollektivtrafiken i huvudstaden har ökat men bara
med 10 procent, så de 800 nya bussar som transportministern
utlovade för 2008 är väl behövda, också för att förbättra läget
i Santiago de Cuba och på andra håll.  Bostadsproduktionen
uppgick till drygt 50.000, men det är nästan som en droppe i
havet ändå. Livsmedelsförsörjningen har klarat av
basförsörjningen, men kvalitet och variation i utbudet måste
förbättras, och prisnivån på den fria marknaden sänkas genom
ökad produktion. Näringsintaget har ökat till 3.287 kalorier och
90 gram protein som genomsnitt, och drygt 60 procent säljs till
kraftigt subventionerade priser. Medellönen har ökat till 408
pesos i månaden, och över 820.000 lönearbetare får lönetillägg
i hårdvaluta. Men ännu återstår mycket för att få upp lönerna
till de nivåer som behövs för att folk ska kunna tillgodose sina
materiella behov i högre utsträckning.
Eva Björklund. Källa: PL 071231

vererar mjölken direkt till konsumenterna har ökat till 64.
Innan detta program drogs igång hämtade tankbilar mjölken
till mejerier och sedan kördes den ut till sjukhus, vårdcentra-
ler och skolor som ibland låg grannar med producenten. Det
nya systemet sparar tid, bränsle och fordon.
Prensa Latina, Camaguey, 2007 -11-21 / ZT

Export av utsäde och jordbruksteknik
Kuba bidrar till ökad produktivitet inom jordbruket  i flera
länder genom export av fler än 3 miljoner plantor av sötpo-
tatis, yuca och papaya. Nationella Institutet för Odling av
Tropiska Frukter erbjuder rådgivning och främjar samarbete
inom jordbruksområdet genom teknikutbyte.

Plantorna som Kuba levererar har hög grobarhet och är
mycket motståndskraftiga tack vare sin genetiska samman-
sättning. Några av samarbetsländerna är Bolivia, Venezu-
ela, Ghana och Panama. I mer än 20 år har kubanska experter
deltagit i internationella program för att öka utbytet från
jordbruket i länder med låg avkastning. Kuba ökar också
användningen av organiska gödningsämnen och biologiska
bekämpningsmedel. Detta har en positiv påverkan på pro-
duktionen av nyttig mat och på miljön.
ACN Havanna, 2007-10-05 / ZT

Jodrbrukskongress i Havanna
Metoder för kreaturshållning och dess positiva effekter på
miljön presenterades på 2:a Kongressen för Djurhållning i
Havanna. Forskare vid Veterinärinstitutet beskrev den tek-
nik Kuba använder för att uppnå högre effektivitet i mjölk-
produktionen. I detta innefattas ett bättre användande av
betesmarker. På kongressen diskuterades också genetiska
förbättringar av djuren och miljöskydd.

På en jordbruksmässa, som öppnades i samband med
kongressen, visades olika boskapsraser, jordbruksutrustning
och mediciner för djur. 400 deltagare från 12 länder var med
på kongressen och mässan.
Eva Björklund. Källa ACN 2007-11-29 / ZT

Lägre förbrukning av bensin och diesel
Under 2007  förbrukades ungefär 7 % mindre diesel och 13
% mindre bensin än  2006 samtidigt som energi sparas och
ekonomin växer, uppgav vice president Carlos Lage. Minsk-
ningen av bränsleförbrukningen ingår i ”Energirevolutionen”,
som mer är en ständig politik än en tillfällig uppgift för att
spara och effektivisera. Det gäller inte bara hur man produ-
cerar elektricitet, utan hur transporter av människor och
varor organiseras, liksom distribution och kontroll.
Eva Björklund. Källa: EFE, 2007-11-19 / ZT

Biogasanläggning, alternativ energikälla. Foto Zanzi

Nyårsgrisen förbereds för grillen. Foto EB
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