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Mexikos demokratiska revolutionsparti

Senatorer, parlamentariker och ledare för PRD lovordade på
tisdagen José Martis universella idéer och giltigheten när det
gäller att se på dagens problem. Delegationen från Mexiko
deltar i 2a Internationella Konferensen för en Värld i Jämvikt
som pågår i Havanna till minne av José Marti. De presenterade
boken ”Marti i Mexico. Minnen från en epok”, på tisdagen, som
återkallar minnet av Martis politiska och litterära verksamhet
i Mexiko. De sände också en hälsning till Fidel Castro ”Martis
främste lärjunge”, som de sa. Rodolfo Solis Vargas, sekreterare
för senatens utrikesutskott och för mexikansk-kubanska
solidaritetsgruppen underströk att besöket är ett uttryck för
mexikanska kongressen intresse att normalisera relationerna
mellan länderna.
Källa: ACN 080130. Eva Björklund/Arrhed

Dominikanska Republiken

Talmannen i Kubas Nationalförsamling, Ricardo Alarcon, träffade
under tisdagen en delegation av olika partier från Dominikanska
Republiken på officiellt besök. Alarcon och kollegan Julio Cesar
Valentin, talman i DRs parlament, analyserade möjligheterna
att stärka banden mellan länderna. ”Människorna på Kuba och
i Dominikanska Republiken har starka historiska band -
kulturella, politiska, solidariska och handelsmässiga - som
kommer att fortsätta att stärkas”, sa Valentin.
Källa: ACN 080206. Eva Björklund/Arrhed

Subcommandante Marcos

Marcos, som leder Mexikos Zapatista-armé, intygade på lördagen
att ”Kuba är hoppets almanacka”. När han talade på
Internationella Seminariet för Planeten Jorden i Chiapas, sa
Marcos att Kuba är en referenspunkt för människor som
kämpar och påpekade att det kubanska folkets motstånd inte
bara ska studeras utan också stödjas. Seminariet i San
Cristobal de las Casas besöktes av 300 akademiker, historiker
och analytiker från flera länder, bland annat Pablo Gonzalez
Casanova, John Berger och Immanuel Wallerstein.
Källa: Prensa Latina 071215.

Tätare band med Guatemala

Den kubanska delegationen med hälsominister Jose Ramon
Balaguer i täten som deltog i Alvaro Coloms presidentinstallation
träffade honom för överläggningar på söndagen. Under mötet
skickade Colom en särskild hälsning till Fidel och Raul Castro
och Colom sa att hans regering vill öka samarbetet med Kuba.,
särskilt inom hälsa och utbildning. Han lovordade de kubanska
sjukvårdsbrigaderna och deras arbete i svårtillgängliga delar
av Guatemala, och påminde sig hur han träffat dem i ett område
som drabbats av orkanen Stan i oktober 2005.
Balaguer träffade också de kubanska hälsovårdsarbetarna som
nyligen fått det Guatemaltekiska mänskliga rättighetspriset för
sina insatser.
Ett par veckor senare kom Guatemalas vicepresident Rafael
Espada till Kuba på den nya regeringens första internationella
besök. Under ett möte med Kubas vicepresident Carlos Lage sa
Espada att Alvaro Coloms regering skulle åstadkomma historiska
förändringar i Guatemala med sin breda syn av socialt ansvar
och med fokus på att bekämpa fattigdomen.
Källa: Granma 080114, 0201.

Växande chilenskt samarbete med Kuba

Punta Arenas i södra Chile, 300 mil från huvudstaden sätter
stort värde på samarbete med Kuba. Det framkom under mötet
mellan Kubas ambassadör i Chile, Giraldo Mazola, och Maria
Eugenia Mansilla och Juan Morano, guvernör och borgmästare
i Punta Arenas. De framhöll särskilt de masterkuser som
kubanska professorer hållit i Chile.
En vecka senare presenterades i Santiago ett avtal om
filmsamarbete och utveckling av filmindustrin för filmregissörer
och producenter. Direktören för Kubas Filminstitut (ICAIC)
Omar Gonzalez tog tillsammans med Alejandra Cillero,
kulturansvarig på chilenska utrikesdepartementet upp de
historiska erfarenheterna av samarbete mellan filmskapare
från båda länderna. Nu öppnas stora möjligheter för samarbete
i gemensamma projekt, såväl inom spelfilm som dokumentärer
och tecknad film. Under sin vistelse i Chile besökte Gonzalez
filmfestivalen i Lebu, detta år tillägnad Kuba.
Företrädare för Kubas kommunistparti (PCC) och Chiles
demokratiparti (PPD) som ingår i den styrande alliansen i Chile
möttes i mitten av januari i Havanna. De konstaterade att
kontakterna är ett uttryck för de historiska vänskapsbanden
mellan Kubas och Chiles folk. Guido Girardi, ordförande för PPD
och chef för hälsoutskottet i chilenska senaten, uttryckte stöd
för Fidel Castros funderingar, särskilt vad gäller biobränslens
skadeinverkan på miljön.Källa:ACN 080117, -28.

Uruguays Frente Amplio

Ricardo Alarcon, talman i Kubas Nationalförsamling, träffade
på tisdagen en delegation från uruguayanska regeringsfronten
Frente Amplio. Besökarna ville veta mer om Kubas valsystem
och hur regeringens olika organ arbetar. De upprepade sin
tacksamhet mot Kuba för utrustningen av ett modernt
ögonsjukhus som nyligen öppnats i Uruguay och  för den insats
kubanska läkare gjort, som återgivit tusentals uruguayaner
synen genom Uppdrag Underverk, Kubas och Venezuelas
program för fria ögonoperationer. Inbjudna av kommunistpartiet
är detta den största delegation från Frente Amplio som besökt
Kuba för möten med regering och statliga myndigheter och
besök på platser av socialt och ekonomiskt intresse.
Källa: ACN 080116.

Axplock från
Latinamerika

Lula skrev samarbetsavtal

Bland de 10 samarbetsavtal som undertecknades under Lulas
statsbesök (se sid 6) finns också ett mellan Petrobras och
Cuba_Petróleo (Cupet) om utvinning av olja och gas i Kubas
ekonomiska havszon i Meixikanska Bukten. Där provborrar
redan bolag från Spanien, Kanada, Malaysia, Venezuela,
Indien, Vietnam och Norge. Flera av avtalen gäller kubanska
läkemedelspatent och tillverkning i Brasilien, men också
livsmedelshandel, nickelutvinning, hotellbyggnation,
transportsektorn mm. Brasilien tillhandahåller krediter på upp
till 1 miljardd US dollar. Utbildningssektorn ingår också, och där
finns för närvarande 475 läkarstudenter från Brasilien som
studerar på Kuba, och 147 redan utexaminerade. Totalt är det
nästan 1.000 brasilianska studenter på Kuba. Och drygt  44
kubanska specialister bidrar till kampen mot malaria i Amazonas.
Brasilien är Kubas andra största handelspartner i Latinamerika
efter Venezuela, och den åttonde största totalt.
Eva Björklund
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