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CUBA VAR ENGANG EN AF VERDENS STØRSTE EKSPORTØRER AF SUKKER.
I DAG ER SUKKERRØRSHØSTEN NEDE PÅ SAMME UDBYTTE SOM I 1905.HER
SAMLEBILLEDE FRA EN SERIE UDGIVET AF KONSERVESFIRMAET LIEBIG.
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som fragtede den korrekte art fjerkræ
til landet og underviste i nedpropning
af føde på dem. Men inden året var
omme, var bestanden væk. Spist af de
sultne ansatte i kooperativet.

papaya-frø på jorden, og næste år vil
der stå et træ med frugt. Men det sker
kun i folks egne køkkenhaver.
Af samme årsag importerer Cuba
omkring 80 procent af alle fødevarer.
På morgenbordet i turisthotellerne
IMPORT AF FRUGT OG KAFFE
ﬁnder man smør fra New Zealand,
På over halvdelen af Cubas frugtbare
ost fra Holland, skinke fra Tyskland,
jord vokser ukrudt. Ingen gider arfrisk indﬂøjen frugt fra Chile, og kaffe
bejde i marken. “Hvorfor skulle man
fra Brasilien. Tidligere var Cuba selvdog knokle på sin bedstefars jord, som forsynende med kaffe, og engang en
Castro har nationaliseret, for under
af verdens allerstørste eksportører
100 kroner om måneden, når man
af sukker. I dag er sukkerrørshøsten
tilmed ikke får noget af afgrøden?,”
nede på samme udbytte som i 1905.
siger en bonde, der ønsker at være
BIO-ETANOL AF SUKKERRØR
anonym. Han tilføjer, at takket være
jordens bonitet behøver man end ikke En af de få udenlandske investorer er
Brasilien. Det mægtige BRIK-land –
at så, man kan nøjes med at kaste et

det fylder halvdelen af Sydamerikas
areal og er på størrelse med USA
– poster 700 millioner dollar ind i
at udbygge havnen i Mariel vest for
hovedstaden. Det sker i håbet om, at
USA snart vil hæve sin 50 år lange
blokade, så der igen kan komme
gang i handelen med det store marked, der ligger blot 145 kilometer
nord for Cuba.
Brasiliens præsident Dilma Rousseff besøgte i januar Cuba og ﬁk
audiens hos Fidel Castro, hendes
store helt fra dengang hun var med
i en marxistisk guerillagruppe, der
bekæmpede det brasilianske militærdiktatur. At hun ikke benyttede
anledningen til også at træffe Cubas

