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DCIDOB 59. 
Cuba.
 
Cuba busca un nou lloc al món.
Gil Toll Deniel 



C uba ha estat des de la revolució del 
1959 un actor internacional d'una 
importancia molt superior a la que cal- 
dria esperar d'una illa de deu milions 
d'habitants amb una economia subde- 
senvolupada. 

Cinternacionalisme proclamat per Fidel 
Castro des dels inicis del regim revolu- 
cionari va portar Cuba a intentar expor- 
tar la revolució a la resta d'America Lla- 
tina i a ~ '~ f r i ca .  

Cilla mantenia estrets vincles amb els 
pa'isos socialistes d'Europa de I'Est i 
constitu'ia una excepció al Carib i a tot 
el continent america, zona d'influencia 
de la superpotencia nord-americana. 

La caiguda del mur de Berlín i la desin- 
tegració de la Unió Sovietica van esfon- 
drar el vell ordre bipolar en que s'havien 
organitzat les relacions internacionals 
des de la Segona Guerra Mundial i sor- 
gia, així, pel Govern de I'Havana el rep- 
te de redefinir el lloc de Cuba al món. 
Aixo es el que intentarem explicar en 
aquest article examinant les grans 
arees geografiques cas per cas. 

Amkrica Llatina 

El 1962 I'OrganitzaciÓ dlEstats Ame- 
ricans (OEA) va acordar I'expulsió de 
Cuba del seu si i el tall de relacions di- 
plomatiques dels seus membres amb 
I'illa. Nomes Mexic va mantenir les rela- 
cions al mes alt nivell fins que el 1975 
I'OEA va donar llibertat als pai'sos mem- 
bres per definir les relacions amb Cuba. 

En la decada dels setanta, I'assenta- 
ment del regim socialista i el fracas de 
I'exportació de la revolució a traves de 
les guerrilles van ajudar a donar un tomb 
a la politica exterior cubana, que va pren- 
dre un caire mes pragmatic buscant rela- 
cions amb pai'sos amb sistemes de 
dernocracia capitalista. 

d Cuba busca un nou A 

lloc al món 

On millor es va donar la coincidencia 
de la llibertat d'acció acordada a I'OEA i 
la nova actitud dels responsables de la 
politica exterior cubana va ser al Carib 
anglofon. Jamaica, Trinitat i Tobago, Guya- 
na i, mes tard, Grenada van ser socis 
actius del Govern de I'Havana de qui van 
rebre abundant cooperació tecnica i un 
missatge d'emancipació racial i política 
amb molt bona acollida per les seves 
poblacions. Malgrat I'escombrada d'a- 
quests lligams que van fer els EUA en I'e- 
poca Reagan amb la invasió de Grenada 
i altres accions menys visibles, la politica 
caribenya de Cuba donaria resultats, anys 
mes tard, quan I'oportunitat truques a la 
porta de la integració regional. 

La normalització de relacions de la res- 
ta dlAmerica Llatina amb Cuba va arri- 
bar mes tard, amb la caiguda successi- 
va de les dictadures militars que va tenir 
lloc a cavall de les decades dels setan- 
ta i vuitanta. En aquest sentit, es pot afir- 
mar que el restabliment de relacions amb 
Cuba es va convertir en una mena de 
senyal que les noves democracies adop- 
taven per transmetre una imatge de plu- 
ralisme i cert desafiament als EUA. 

Argentina, Vene~uela, Equador, Brasil, 
Uruguai, Bolívia i Perú van iniciar un cami 
en el que va ser-hi, també, la Nicaragua 
sandinista. Més tard, arribarien Colom- 
bia i Xile i, en el mateix 1996, Haiti i Para- 
guai han repres les relacions amb I'illa. 
Actualment, nomes queden sense Ili- 
gams formals amb Cuba la República 
Dominicana, Guatemala, El Salvador, 
Hondures i Costa Rica, tots ells amb una 
forta dependencia dels EUA, la qual cosa 
no els impedeix mantenir un notable flux 
comercial. És de destacar el cas d'Hai- 
ti, amb un Govern reposat per I'Exercit 
dels EUA i que ha estat capaC de pren- 
dre una decisió sobirana en una gran 
demostració de coratge polític. 

Mostra del nou rol de Cuba a la seva 
regió natural es la seva participació en 1'14s- 
sociació dlEstats del Carib, en la qual són 
presents 25 pai'sos de I'area, i en les cime- 
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res iberoamericanes impulsades per Espa- 
nya. Un rol, pero, que topa amb les limi- 
tacions que imposa la relació amb els EUA, 
que impedeix el reingrés cuba a I'OEA i a 
les dinamiques regionals que genera. 

L'exbloc socialista 

La Unió Sovietica era el principal soci de 
Cuba fins a la seva desintegració. De fet, 
en I'epoca de Gorbatxov els intercanvis 
comercials subvencionats ja van disminuir 
drasticament iniciant I'anomenat penode 
especial. El tall en les relacions que va venir 
a continuació va ser comparat, per alguns, 
al que va tenir lloc amb els EUA 30 anys 
abans perque, com aleshores, Cuba es va 
veure obligada a buscar noves relaciones 
comercials i polítiques per substituir el que 
havia estat una relació de dependencia. 

Pero la llarga relació sovieticocubana no 
va ser en va. Quatre anys després de la 
desintegració de I'URSS, el ministre 
d'Afers Estrangers cuba, Roberto Robai- 
na, va visitar Moscou en el primer con- 
tacte d'alt nivell que tindria corres- 
pondencia el 1996 amb la visita d'Eugueny 
Primakov, el canceller rus, a I'Havana. 

Els intercanvis de sucre i petroli s'han 
repres i per al 1996 estava previst el Iliu- 
rament de 500 mil tones de sucre cuba a 
canvi d'1,5 milions de tones de petroli rus. 

Comerq a part, Russia dóna suport a 
Cuba en els organismes internacionals, 
cosa que Fidel Castro va agrair a Pri- 
makov en ocasió de la seva visita. 

Les relacions exteriors cubanes tam- 
be s'han renovat respecte a la Xina. A 
finals del 1993, el president xines, Jiang 
Zemin, va visitar I'Havana i Fidel Castro 
va correspondre dos anys després amb 
un viatge que va quedar sintetitzat en 
un joc de paraules. Castro va dir a 
Pequin que el seu Govern pretén pren- 
dre com a model el socialisme amb 
característiques cubanes, retorGant el 
lema de Deng Xiaoping sobre el socia- 
lisme amb característiques xineses. 



2 Africa 

7 
O El continent aftich ha estat I'escenari ele- - git pel rh im de Fidel Castro per portar fins 

el límit la doctrina de I'intemacionalisme. 
A finals del 1987, Cuba tenia repartits en z 17 paysos de ~~Aftica 65 mil persones entre 

a soldats, consellers militars, consellers, t k -  
nics. metges i mestres. A Angola es con- 

z centrava més de la meitat dels cubans i - seguia en importancia la presencia d ' l l  
mil soldats a Etiopia i 2.500 a Mo~ambic. 

Les raons que van impulsar ~ u b a  a pren- 
dre aquest acció tan decidida es basen 
en I'internacionalisme i en una obligació 
moral cap el continent originari de bona 
part de la població cubana contempora- 
nia. En aquestes intervencions, Cuba va 
trobar sovint la Unió Sovietica com a soci 
ideologic i suplidor d'armament. 

Just en el viratge de la política exte- 
rior de la Unio Sovietica, implementat 
per Mikhail Gorbatxov, cal buscar les 
raons de la progressiva retirada cubana 
de ~'Africa. A mes, I'entrada de Cuba en 
el període especial feia impensable el 
manteniment d'aquestes forces. 

Pero, com en el cas del Carib, la políti- 
ca decidida de Cuba a ~ '~ f r i ca  ha tingut 
recompenses tardanes, com I'excel4ent 
relació que manté I'Havana amb I'actual 
Govern de Sud-africa. Cuba va donar 
suport ideologic i material al Congrés 
Nacional Africa de Nelson Mandela en els 
pitjors moments i I'ara president Mande- 
la no ho ha oblidat. Hi ha hagut visites 
d'alt nivell a les dues capitals i suport sud- 
africa en les organitzacions internacionals. 

Europa 

Les relacions de Cuba amb Europa han 
estat marcades en els últims anys per un 
creixent interes economic mutu. Les refor- 
mes economiques empreses pel regim 
de Castro tenen el seu punt principal en 
I'atracció d'inversió estrangera i Europa 
suposa en aquest sentit la principal opció. 

Pels pa'isos europeus, I'oportunitat de 
negoci oferta per Cuba és interessant, 
sobretot pensant en un futur sense Cas- 
tro i havent pres posicions en un mercat 
del qual estan absents els grans com- 
petidors nord-americans. 

En aquest sentit, destaca I'interes del 
Regne Unit, que el 1994 va enviar el seu 
ministre de Comer~ de visita a I'Hava- 
na, un fet de considerable rellevancia 
tenint en compte I'habitual seguidisme 
que fan els britanics de la política exte- 
rior nord-americana. 

En el pla polític, les coses han estat molt 
menys facils, ja que els Governs europeus 
han demanat amb la boca més o menys 
petita el respecte als Drets Humans i la 
transició cap a un model democratic. 

El moment de maxima proximitat es va 
produir amb la visita de Castro a París, 
on va ser rebut per Fran~ois Mitterrand i 
que va permetre al líder cuba afirmar que 
I'apartheid havia acabat. 

Cuba ha fet un considerable 
esfor9 en els últims anys 

per redefinir la seva posició 
en el nou ordre mundial. 

Ho ha aconseguit 
parcialment 

La culminació d'aquesta millora en les 
relacions cubanoeuropees havia de ser 
I'Acord de cooperació amb la Unio 
Europea, treballat per la diplomacia espa- 
nyola durant la presidencia del Consell 
de Ministres del 1995. 

Pero I'incident de les avionetes anticas- 
tristes va engegar-ho tot a rodar fent apa&¡- 
xer el Govern de I'Havana com autoritari i 
cruel davant I'opinió pública internacional. 

Una menció especial cal fer de les rela- 
cions hispanocubanes en els últims mesos. 
El Govern de Jose Maria Aznar ha volgut 
donar un viratge dur a la seva política en 
sintonia amb els sectors més intransigents 
de I'exili cuba i amb el Govem dels EUA. 

El resultat ha estat una escalada de ten- 
sió diplomatica que ha acabat amb la reti- 
rada del placet de I'ambaixador espanyol 
designat pel Govern del Partit Popular. El 
Govern d'Aznar tambe va pretendre I'a- 
provació d'una posició comuna de la Unio 
Europea en uns termes molt exigents i 
sospitosament similars als proposats pels 
EUA. Després d'un procés de llimat, la 
posició europea ha quedat aigualida polí- 
ticament en donar-li un caire economic i 
aporta com a novetat el compromís d'in- 
crementar la cooperació economica a 
mesura que el regim cuba progressi cap 
a la democracia. 

Els EUA 

Les relacions cubanonord-americanes 
han estat marcades pel ritme electoral, al 
ser determinant la colonia cubana exilia- 
da a Miami en les eleccions a I'Estat de 
Florida, un dels més importants del país. 

En el seu primer període presidencial, 
Bill Clinton va impulsar una política de 
cautelós apropament a I'Havana amb ges- 
tos en el terreny de les comunicacions, 
especialment de la colonia exiliada amb 
les famílies dins el país. Fins i tot es va 
arribar a preparar un viatge de I'expresi- 
dent Jimmy Carter, que ha actuat de 
mediador oficiós del Govern nord-ame- 
rica en un bon grapat de crisis. Un epi- 
sodi dramatic com el dels balseros es va 
resoldre amb una negociació entre tots 
dos pa'isos que va suposar una normalit- 
zació en la mesura que es va acabar I'ex- 
cepcionalitat política dels refugiats cubans 

que arribaven al territori dels EUA. 
Tot plegat se'n va anar en oms amb I'in- 

cident de les avionetes i I'inici de I'any 
electoral nord-america. Clinton va donar 
un gir a la seva oposició a la iniciativa dels 
senadors conservadors Helms i Burton 
d'endurir I'embargament comercial a 
Cuba i va signar la llei, tot i que amb una 
clausula revisable cada sis mesos que 
susp&n la possibilitat de demandar davant 
els tribunals nord-americans les empre- 
ses estrangeres que trafiquin amb anti- 
gues propietats nord-americanes. 

Cextraterritorialitat que comporta la llei 
Helms-Burton va indignar als Governs 
d'Europa, Mexic i Canada, que van 
demandar als EUA davant I'OrganitzaciÓ 
Mundial del Comer~ (OMC). Els paisos 
llatinoamericans també es van oposar a 
la llei Helms-Burton aprovant una con- 
demna en el si de I'OEA, un fet insolit en 
el que havia estat camp propi dels EUA. 

Pero Cuba ha sentit I'efecte economic de 
la legislació nod-ameticana en I'actitud dels 
inversors estrangers, segons ha reconegut 
el vicepresident economic, Carios Lage. 

Després de la reelecció de Clinton, I'Ha- 
vana ha manifestat no esperar canvis subs- 
tancials en la postura de Washington. De 
fet, hi ha dades aparentment contradicto- 
ries: en el discurs del triomf electoral el pre- 
sident nord-america va afirmar que pretén 
resoldre els problemes pendents de la Gue- 
rra Freda, mentre que en els primers nome 
naments ha substitu'lt Warren Cristopher 
per Madeleine Albright, una impetuosa 
detractora del rh im cuba que va guanyar 
popularitat a florida a r n  del seu llenguatge 
groller durant la crisi de les avionetes. 

Conclusions 

Cuba ha fet un considerable es for^ 
en els Últims anys per redefinir la seva 
posició en el nou ordre mundial. Ho 
ha aconseguit parcialment amb exits 
a I'America Llatina, Rússia, Xina i I'A- 
frica. Fidel Castro ha simbolitzat 
aquest es for^ amb una renovació de 
vestuari que en les cites internacionals 
ha passat a homologar-se al de la 
major part de dirigents polítics, dei- 
xant de banda el vestit militar. 

En la part negativa del balan~, cal ano- 
tar la frustrada millora de la relació de 
Cuba amb la Unió Europea, malgrat I'in- 
crement de les inversions, que han estat 
de gran valor pel revifament economic 
de I'illa. Molt mes clarament cal anotar 
en aquest capítol negatiu la relació amb 
els EUA on les espases segueixen ame- 
naCant, encara que es veritat que en un 
segon mandat Bill Clinton pot arriscar 
més en la seva política. 

Aquest factor pot ajudar a refermar la 
normalització de les relacions exteriors 
cubanes en el futur. Un procés que es 
veuria afavorit tambe per la visita del 
Papa Joan Pau II a I'illa que es va acor- 
dar durant I'entrevista amb Fidel Castro 
el passat novembre al Vatica, i que cons- 
tituiria una novetat d'abast historic. . 


