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På internationella handelsmässan i Havanna visade
Kuba upp flera av sina intressanta bioteknologiska
framsteg, en sektor inom den kubanska ekonomin som
tilldragit sig betydande intresse utomlands.
Kubas Centrum för Genforskning och Bioteknologi
visade fram flera miljövänliga och biologiskt nedbrytbara
nyheter på mässan, som alternativ till konventionella
medel. Bland dem finns ”Gavac”, ett immunförstärkande
medel för att bekämpa fästingar och fästingrelaterade
infektioner på boskapen, enligt doktor Hector Machado på
Kubas Heber Biotec företag.
Gavac minskar användningen av kemiska insektsmedel,
och minskar risken för överföring av sjukdomar genom
fästingar, genom att öka djurens naturliga förmåga att
bekämpa infektionen, utan att skapa resistens.
Gavac har redan sålts till Venezuela, Mexiko,
Colombia och Brasilien och är på väg att godkännas också

i Nicaragua, Panama och Costa Rica.
Bland andra bioteknologiska produkter finns
Acuabios näringstillskott för fiskodling, också för förhöjt
immunförsvar mot sjukdomar. Och Hebernem ekologiska
bekämpningsmedel mot rundmaskar är mycket populärt på
Kuba.
Kuba har på senare år tilldragit sig allt större
uppmärksamhet för sitt organiska jordbruk och
utvecklingen av billiga och ekologiska tekniker som
bidragit till att landet uppnått en viss grad av matsäkerhet
utan att skada miljön. Med de utmaningar för ekonomi och
miljö som världen står inför, kan Kuba erbjuda intressanta
lösningar till många länder.
Till mässan kom för första gången också några dussin
företrädare för företag i USA, för första gången sedan
Havannas handelsmässa drog igång för 33 år sedan.
      Översättning Eva Björklund

Internationellt möte för ekologiskt
hållbart jordbruk och kooperation

Uppdrag ekojordbruk
Sheyla Delgado
En vecka i novembersamlades ett hundratal inhemska
och drygt150 utländska jordbrukare och agronomer till
konferens i Havanna. Under konferensdagarna presenterades ett hundratal studier och deltagarna gjorde studiebesök på ett hundratal gårdar runt om i Havannalänets
45 kommuner. Ett ämne var Kubas politik för att främja
kooperativt ekologiskt jordbruk som kan vara till nytta
för andra, som tillgång till krediter, en rättvis prispolitik,
försäljningssystem, försäkringsmöjligheter med mera.
Den kubanska rörelsen satsar nu på att engagera fler –
särskilt ungdomar - för det organiska jordbruket, genom
att bygga ut utbildning och fortbildning.
    Översättning Eva Björklund
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Redovisningsdags för kommunfullmäktige

Arlin Alberty Loforte
Första omgången redovisningsmöten för de kommunfullmäktigeledamöter som valdes för ett år sedan inleddes den 1 november i hela landet, och ska pågå till årets
slut.
På presskonferens talade Miriam Brito Sarroca, Nationalförsamlingens sekreterare, om hur denna massiva
mötesprocess är en av de viktigaste grundstenarna i
Kubas politiska system. Ledamöterna har fått grundlig
information om vad som förväntas av dem, hur de ska
redogöra för hur de skött sitt uppdrag hittills när det gäller att ta till sig väljarnas synpunkter och behov i den
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valkrets de företräder, och hur de kunnat tillgodose dem.
Det är tillfällen att diskutera detta och nya frågor, för det
fortsatta arbetet i kommunfullmäktige. Det är också ett
tillfälle att informera väljarna om hur förändringar genomförs i enlighet med de nya ”Ekonomiska och sociala
riktlinjer” som nationalförsamlingen antog 2011, som
bland annat innebär decentralisering av tidigare statlig
makt till kommunerna. Och de åtgärder som vidtas mot
skattefusk, ekonomisk brottslighet och andra problem
som följer med ökad privat verksamhet och marknadsinslag.
    Översättning Eva Björklund
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