Billeder fra CUBA 2016

WDOP

1.Kvindernes Internationale Bededag med tema: ”Tag imod Guds rige ligesom
et lille barn”
2. Cuba er ca. på størrelse med England og har godt 11 mill. Indbyggere.
Ordet “Cuba” er et oprindeligt ord, som betyder “opdyrket land”; med
Christoffer Columbus’ ankomst i 1492 fik de oprindelige folk slavelignende
forhold med så hårdt arbejde, at de efterhånden uddøde. De blev erstattet af
slaver, der blev hentet i Afrika. I 1898 blev Cuba fri af spanierne, men så
bestemte USA i Cuba. Cuba blev en republik i 1902, men ved lov havde USA
ret til at blande sig i de indre anliggender. Denne lov blev afskaffet i 1934,
men USA opretholdt sit lejemål af Guantánamo flådebasen.
3. Et kik udover hovedstaden Havanna
4. I baggrunden er det nationalteatret. Amerikanerbiler fra før Fidel Castros
tid kører stadig.
5. Sommerfuglejasminen; nationalblomsten for Cuba. Den repræsenterer
renheden i det cubanske folks idealer om frihed og uafhængighed; dens
spinkle form symboliserer de cubanske kvinders ynde. Under
modstandskampen mod spanierne brugte de cubanske kvinder disse blomster
til at sende beskeder i til frihedskæmperne ved at skrive på blomstens inderste
kronblade.
6. Skønne strande og ”varmt” vand findes utallige steder. Klimaet er varmt,
fugtigt og subtropisk med en gennemsnitstemperatur på 25,5*C.
7. Cubas flag: rødt, blåt og hvidt: de 3 blå striber repræsenterer de 3
departementer, som øen blev inddelt i af de spanske kolonister. De 2 hvide
striber symboliserer folkets rene ønske om uafhængighed. Trekanten: 3 lige
store ønsker om frihed, lighed og broderskab. Flagets røde farve symboliserer
det blod, der vil blive udgydt for at nå disse idealer. Den hvide stjerne
symboliserer frihed.
8. Karneval – flotte kjoler med masser af flæser
9. I gudstjenesterne indgår megen sang ledsaget af mange instrumenter:
trommer, marakas, guitar…..
10. Cubas nationaltræ er “Den kongelige palme”. Denne palme groede
oprindeligt ikke i Cuba; men den ses overalt og er meget velegnet til byggeri;
den siges at symbolisere det cubanske folks ukuelige ånd, da den kan modstå
stærke storme uden at falde.

11. Cuba ligger i det subtropiske bælte. Mon der er turister i hestedrochen?
12. I 1950’erne blev Cuba ødelagt af diktatorer, og fattigdommen bredte sig.
En ny bevægelse, en national frihedskrig, under ledelse af Ernesto Che
Guevara og Fidel Castro opstod. Efter 1959 nationaliseredes alle store firmaer.
Store landbesiddelser indgik i “Lov om jordreform” og blev fordelt mellem
arbejderne. I 1961 indførte USA handelsembargo og afbrød de diplomatiske
forbindelser, da Cuba fik sin første demokratiske, socialistiske regering. Cuba
blev mere og mere støttet af “den socialistiske blok” og lænede sig i stigende
grad op ad den marxistisk-leninistiske ideologi. Men efter Berlinmurens fald i
1989 har Cuba befundet sig i en dyb krise, fordi landet har mistet den hjælp,
det ellers havde fået især fra Rusland: teknisk bistand, mad, brændstof og
mange andre varer. Dette blev til, hvad cubanerne selv betegner som ”en
speciel periode” – en tid med mangel på basale produkter. Men med aftalen
med USA fra den 17.dec. 2014 er der håb om, at relationerne de to lande
imellem vil blive normaliseret.
13. Før revolutionen i 1961 havde de fleste cubanere ikke fuld adgang til
uddannelse. På landet kunne kun 23% læse, og i byerne kun 47%. Her satte
Fidel Castro ind. Han opfordrede studenter til at tage ud på landet for at lære
folk at læse og skrive. Hundredvis meldte sig. Fra 1961 og fremefter var der
en uddannelsesmæssig eksplosion. Al undervisning er gratis; kun
skoleuniformen skal der betales for, men der er stor støtte til køb af den. Hele
Cuba har samme skoleuniform: rød og hvid i grundskolen, sennepsfarvede
nederdele eller bukser og hvid skjorte i overbygningen. TV og massemedierne
bruges også til kurser og programmer, der kan nå ud til hele befolkningen.
Universiteternes lægeuddannelser er fremragende! Efter endt uddannelse har
man 3 års ”social værnepligt” – uddannelsen anerkendes faktisk først efter, at
disse 3 år er gennemført i områder, der er relateret til studiet. Det er en slags
betaling for uddannelsen.
14. Cubas økonomi har og har haft store svingninger. Lønningerne står ikke
mål med folks behov. Ofte er der mangel på mad, medicin, ting til personlig
hygiejne. Ændringen i den økonomiske politik har givet mulighed for
indtjening: international turisme, co-operative bevægelser, små private
forretninger samt eksport af sukker, nikkel og tobak. Men det er meget
besværligt og kan tage lang tid at få tilladelse til privat at starte en forretning,
leje værelser ud til turister og lignende. Cuba har et dobbelt kurs-system. Løn
og priser fastsættes i cubanske pesos (CUP), mens turistkursen fastsættes i
konvertible pesos (CUC) ca. lig US$. Denne dobbelte valuta giver problemer for
familierne, selvom de har en rationeringsbog med ret til månedligt tilskud af
mad og andre nødvendigheder. Landet arbejder hen imod kun at have én
møntfod.

15. Det gamle Havanna; husene er fra spaniernes tid i landet.
16. Grundskolebørn i deres fine uniformer.
17. I artikel 50 i Cubas grundlov står der, at der er lige adgang for alle borgere
til sundhedssystemet. Cuba har et sundhedssystem, som en stor del af verden
kan misunde dem! Der satses på alt fra forebyggelse til genoptræning. Cuba
har 83.698 læger – én for hver 133 indbyggere – den højeste rate i verden!!
Der er én sygeplejerske for hver 122 indbyggere. Cuba var i 2014 det første
land, der sendte læger for at hjælpe med Ebola epidemien.
Alle børn kommer til verden på fødeklinikker; hvis der er problemer overføres
den fødende til et specialhospital. Børnedødeligheden er derfor meget lav i
Cuba. Mødre har et års orlov på fuld løn.
Den langvarige embargo har betydet, at det har været vanskeligt at skaffe en
del medicin, og anden medicin er meget dyr. Men nu fremstilles 66% af
medicinen indenlands.
Befolkningen i Cuba er aldrende. Regeringen forsøger at opmuntre ægtepar til
at få flere børn, så fødselsraten kan stige. Der er hjem for ældre, hvor de kan
blive passet i dagens løb.
18. Cuba ligger i området, hvor der meget ofte er orkaner.
.
19. Orkanen Sandy har været her.
20. Den romersk-katolske katedral i byen Santiago på den sydøstlige side af
Cuba.
Med revolutionen i 1961 indførtes en ateistisk politik, hvor folk ikke måtte
praktisere deres tro. Præster blev i stort tal fængslet, udskrevet som soldater,
eller forsvandt på mystisk vis. Nogle præster emigrerede; lederskabet
forsvandt ud af kirkerne, men kvinderne tog over og bar kirkens liv videre,
hvilket betød, at kirkerne levede på trods af den marxistisk-leninistiske
ideologi.
Det største kirkesamfund er Den Romersk Katolske Kirke, som spanierne
havde bragt med – ca. halvdelen af befolkningen. Der er nu over 60 forskellige
kirkesamfund; både de evangelisk-kristne kirkesamfund og det katolske
oplever vækst. Kontoret for religiøse anliggender giver sjældent lov til
opførelse af nye bygninger og skoler.
De Cubanske Kirkers Råd samler de fleste kirkesamfund.
21. Gudstjenestefejring
22. Ormara Nolla (tv) fra Bededagen i samtale med en anden ansvarlig kvinde
i gruppen, der arbejder med programmer, der skal hjælpe med mand-kvinde
samarbejdet i familierne.

23. Her er kvinderne, der i fællesskab har udarbejdet al materialet til
Bededagen den 4.marts 2016 jordkloden rundt.
24. Titelmotivet til ”Tag imod Guds Rige ligesom et lille barn”.
(Sid lidt i stilhed og mediter over billedet).

