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Samenvatting g 

Inn het afgelopen decennium speelt het idee om het zogenaamde 'revolutionaire' of het 

'staatssocialisme'' te behouden, geen rol van betekenis meer in het politieke discours. De val 

vann het Socialistische Blok in Oost-Europa, het afbrokkelen van het bijbehorende 

internationalee handelssysteem (CMEA) en de desintegratie van de Sovjet Unie speelden een 

essentiëlee rol bij de teloorgang van communistische en socialistische bewegingen. Deze 

economische,, politieke en ideologische teloorgang die eind jaren tachtig en begin jaren 

negentigg plaatsvond, had niet alleen een effect op de burgers van Oost-Europese staten. De 

vall  van het communistische partijsysteem creëerde tevens een crisis in de theorie: links 

georiënteerdee radicalen en progressieve bewegingen in de hele wereld raakten verlamd bij 

hunn zoektocht naar alternatieven voor het Westers kapitalisme. Guerrillabewegingen, 

communistischee en socialistische partijen uit het Westen en uit niet-geïndustrialiseerde landen 

inn het Zuiden, die voorheen - in het licht van de kapitalistische expansie- afhankelijk waren 

geweestt van een alternatieve internationale macht, waren opeens geïsoleerd. De sociaal-

democratischee partijen in West-Europa stapten af van hun loyaliteit met de arbeidersklasse en 

verwierpenn hun eisen voor het verhogen van de sociale uitgaven. Tegelijkertijd deden de 

conservatievee krachten - die historisch gezien tegen het Socialisme en de nationale 

bevrijdingsbewegingenn waren - meer moeite om het op de vrije markt gebaseerde 

wereldsysteemm te behouden. Binnen deze context kon het neo-liberale wereldsysteem zich 

verderr ontwikkelen. 



Veell  regeringen ervaren in deze periode een machtsverschuiving binnen hun traditionele 

invloedssferen.. Het belangrijkste gevolg hiervan was dat de openbare en nationale dominantie 

vann de productiemiddelen en de sociale activiteit zich verplaatsten naar de hegemonie van 

multinationalee corporaties. Dit proces werd gesteund door een elite-gemeenschap van 

technologischh vooroplopende landen en financiële wereldinstituten (zoals met name het 

Internationalee Monetaire Fonds en de Wereld Bank) die geloofden in dezelfde principes als de 

hierbovenn genoemde conservatieve krachten. De neo-liberale principes bestaan vooral uit de 

privatiseringg van nationale ondernemingen en de afname van staatuitgaven voor sociale 

doeleinden. . 

Ondankss dat er in de laatste jaren grassroots verzet is geweest tegen de 'nieuwe wereld orde', 

hebbenn slechts enkele staatsleiders de status-quo werkelijk tegengesproken, maar zij zagen 

zichh vaak gedwongen een wereld zonder alternatieven te accepteren. Binnen deze realiteit 

bestaatt een idee dat zich tot regel heeft ontwikkeld, namelijk: dat degenen die zich verzetten 

tegenn de huidige stand van zaken en die verlangen naar het Socialisme - of naar elk mogelijk 

anderr alternatief - zullen falen, verdwijnen, of een stille dood zullen sterven in de 

geschiedenis.. Maar op elke regel geldt een uitzondering. 

Wanneerr men spreekt over 'conformeren aan de status-quo^, populaire trends binnen de 'neo-

liberalistischeliberalistische globalisering', 'structurele aanpassingsprogramma's', 'markt orthodoxie', 

'transitie''transitie' of 'post-socialistische' regimes, wordt Cuba vaak als een uitzondering op de regel 

beschouwd.. Ondanks de ontelbare pogingen om het drieênveertig jaar oude Cubaanse regime 

onderr leiding van Fidel Castro en de Communistische partij (PCC) te destabiliseren, heeft het 

Cubaansee leiderschap de principes behouden die het onderscheidt van anderen. Het is nog 

verrassenderr dat Cubaanse staatsbedrijven in staat zijn geweest om economisch te groeien en 

datt zij nieuwe technologieën hebben gebruikt om kapitaal te genereren, terwijl dit in 

tegenspraakk is met de neo-liberale theorieën. Tegelijkertijd heeft de communistische partij -

dee motor van de zogenaamde Socialistische maatschappij - ervoor gezorgd dat de 

investeringenn in de sociale welvaart bleven toenemen, zelfs gedurende de moeilijkste jaren 

vann economisch tumult. 

Hett neo-liberalistische globaliseringsproces heeft de invloed van nationale politieke en 

economischee structuren vervangen. Binnen dit proces is de invloed van transnationale 

ondernemingen,, financiële instituten en in economisch opzicht voorlopende landen bepalend. 



Ditt erkennend, richt de Cubaanse regeringspropaganda zich vaak op het imperialistische 

karakterr van de nieuwe wereldorde. De lange toespraken van Fidel Castro's en de PCC 

documentenn laten zien dat het Cubaans Socialisme meer is dan louter 'een optie' voor de 

politiek-economischee structuur binnen een land. De Revolutie is vandaag de dag tevens een 

essentiëlee structuur tegen het imperialisme; het verdedigt de soevereiniteit en 

onafhankelijkheidd van de Cubaanse regering, het behoud van het openbare eigendom van de 

meestee productiemiddelen en de sociaal-economische activiteit. Dit anti-imperialistische 

karakterr past bij het feit dat binnen de Cubaanse politiek kritisch gekeken wordt naar de 

leidersroll  van Verenigde Staten binnen het neo-liberale globaliseringsproces. Deze rol kan ten 

eerstee worden verklaard doordat de Verenigde Staten - 's werelds militaire, economische en 

politiekee hegemoniale macht - sinds het ontstaan van het Socialistische Blok geen tegenwicht 

hebbenn ondervonden. Ten tweede leggen de Verenigde Staten - die maar negentig mijl 

verwijderdd zijn van de Cubaanse kust en die een militaire basis bezitten op Cubaans nationaal 

grondgebied-- bij voortduring een zeer onpopulair economische handelsembargo op aan de 

Republiekk Cuba. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is dit embargo in 1992 en 1996 

versterkt,, met als doel de andere landen en niet-Amerikaanse bedrijven te straffen voor de 

handell  met Cubaanse staatsbedrijven. 

Tussenn 1990 en 1995 hebben veel Cuba-deskundigen (cubanologos) het merendeel van hun 

werkk gewijd aan een 'post-socialistische' Cubaanse maatschappij, gebaseerd op het 

uiteenvallenn van de revolutionaire politiek of op de dood van de hoofdcommandant van de 

Revolutie,, Fidel Castro. De schrijvers baseerden hun voorspellingen op het idee dat het 

Socialistischee Cuba totaal afhankelijk was van het Socialistische Blok in Europa en met name 

opp de geopolitieke belangen van de Sovjet Unie. Met 'totaal afhankelijk' wordt hier bedoeld: 

opp economisch, militair en ideologisch gebied. Tot verbazing van hen en van andere 

onderzoekers,, werd Fidel Castro niet omvergeworpen, noch werd de hegemonie van de PCC 

overr de Cubaanse maatschappij ooit uitgedaagd. Tot teleurstelling van de contra-

revolutionairenn geven opiniestudies en politieke analyses aan dat Castro - ondanks het feit dat 

hijj  eens op een dag op dood zal gaan - in de ogen van mensen in zijn land en van velen in de 

wereld,, zeer waarschijnlijk zal sterven als een populaire historische held. 

Onderzoekenn over de 'uiteindelijke dood' van het Socialisme in Cuba, richten zich vaak op de 

economischee moeilijkheden die het Cubaanse volk heeft doorstaan. Cuba verloor als gevolg 

vann een daling van het gesubsidieerde handelssysteem (de CMEA), meer dan 70 procent van 



haarr koopkracht. Toen bleek dat deze daling niet resulteerde in de verwachte economische 

terugval,, gingen onderzoekers zich tussen 1995 en 2000 richten op nieuwe metingen. Deze 

metingenn werden door de Cubaanse staatsleiders uitgevoerd met als doel de economie te 

herstellenn en aan te passen aan de nieuwe voorwaarden van de wereldeconomie. Gedacht 

werdd dat Cuba hetzelfde proces zou ondergaan als de zogenaamde Socialistische staten in 

Oost-Europa.. Uit elke casestudy is immers gebleken dat in Oost-Europa de economische 

hervormingenn tot een desintegratie van productiekrachten en tot een verslechtering van het 

staatsbeheerr over de economische en productieverhoudingen hebben geleid. De geneigdheid 

omm twee unieke gevallen - enerzijds de Sovjet Unie en Oost-Europa, anderzijds Cuba- in een 

uniform,, historisch traject te bundelen, is gebaseerd op theorieën die door Oost-Europese 

economenn zijn ontwikkeld en door Noord Amerikaanse deskundigen zijn omgevormd. 

Degenenn die vasthielden aan deze theorieën waren overtuigd dat Fidel Castro en de PPC 

afgedaann hadden, als gevolg van 'natuurlijke' economische processen naar de nieuwe 

wereldmarktstructuren. . 

Dee geschiedenis wijst uit dat alle sociale systemen geprogrammeerd zijn om dialectisch te 

veranderen.. De aanhoudende desintegratie van sociale, economische en politieke 

krachtenveldenn - die tot de Cubaanse revolutie hebben geleid - komen mogelijk tot hun eind. 

Vooralsnogg hebben noch de politieke tegenstanders, noch economische desintegratie 

veranderingg gebracht in het anti-imperialistische Revolutionaire Cubaanse leiderschap. Het 

Cubaansee leiderschap heeft de pressie van de wereld om staatsbedrijven te privatiseren met 

success weerstand kunnen bieden. Echter, deze strijd heeft structurele gevolgen gehad voor de 

Cubaansee maatschappij en haar productiesysteem. Volgens Castro en de PCC hebben de 

structurelee veranderingen in de Cubaanse politieke economie niets te maken met het 

neoliberalisme.. Er is echter weinig aandacht besteed aan de overeenkomsten tussen aan de 

enee kant het resultaat van de markt-hervormingen op het eiland en aan de andere kant de 

typerendee trends en 'productiestelsels' elders in de wereld. 

Dee centrale vraag die dit onderzoek probeert te antwoorden is tweedelig: Ten eerste: Waarom 

konkon het Cubaans-Communistische partij/staatsapparaat blijven bestaan na de radicale 

veranderingverandering in de politieke wereldeconomie en de triomf van het neo-Iiberale 

globaliseringsproces?globaliseringsproces? Ten tweede: In welke mate is het sociaal, politieke- en productieve 

herstructuringsprocesherstructuringsproces in Cuba door de wereldtrends gevormd? 



Omm de centrale vraag te kunnen beantwoorden worden in dit boek een aantal basisgedachten 

geanalyseerd,, allereerst de structuren en ideeën die domineren binnen de huidige politieke 

wereldeconomie.. Hiertoe worden de parameters en implicaties van het neo-

liberaliseringsprocess en de belangrijkste trends van de nationale economieën geschetst. 

Daarnaastt wordt het idee van het creëren of behouden van de Revolutionaire droom - het 

'Staatssocialisme'' - gedefinieerd, zodat het bestaan ervan in een vijandige wereld wordt 

geëvalueerd.. Het feit dat de Communistische Partijdominantie van de Cubaanse staat nooit is 

uitgedaagdd en, daarnaast, dat er in de staatspropaganda Marxistische en anti-imperialistische 

taall  is gebruikt, heeft onderzoekers ertoe gebracht om het hedendaagse Cubaanse Socialisme 

opp te hemelen. 

Hett Cubaans Socialisme is te beschouwen als een beweging, een structureel project en een 

ideologiee binnen de context van de huidige politieke wereldeconomie. Opgemerkt moet 

wordenn dat er tegenstellingen bestaan tussen aan de ene kant het ideaal van het Cubaans 

socialistischee project - waarbinnen de staat de markt suprematie heeft over de markt en het 

éénn partij/staatsapparaat wordt behouden - en aan de andere kant de neo-liberale hegemonie 

overr de wereldmarkt. In dit onderzoek worden de theoretische overwegingen van deze 

ogenschijnlijkk onsamenhangende structuren gegeven. 

Hoofdstukk Twee van dit onderzoek is gewijd aan de theoretische vragen die dit onderwerp 

omgeven.. Termen zoals 'de neo-liberalistische globalisering', 'het socialisme', 

'staatskapitalisme''staatskapitalisme' en 'het wereldsysteem' worden gedefinieerd. Hiernaast is het van belang 

omm het Gramsciaanse concept van hegemonie te begrijpen, dat zowel bij de neo-liberale 

ideologiee op de wereldschaal, als bij het huidige anti-imperialistische PCC programma kan 

wordenn toegepast. De kern van het hoofdstuk ligt in het aanbieden van een kader om de 

wereldtrends,, de markt- en staats beleidsvorming te kunnen begrijpen. 

Inn Hoofdstuk Drie wordt een historisch kader gegeven om het partij/staatsapparaat (de 

Revolutie)) in Cuba te begrijpen. De gebeurtenissen die hebben geleid tot de Revolutie van 

19599 - en de sociale consequenties die daarop volgden- vaak zijn beschreven. Er zijn echter 

weinigg analytici die zich hebben gericht op de sociale krachten waardoor de nationale 

bevrijdingg en emancipatie van de arbeidersklasse in Cuba zijn gevormd en zelfs 

geconsolideerd.. Mijn stelling is dat zonder een zorgvuldige beschouwing van de Cubaanse 

politiekee en economische geschiedenis, het leiderschap van het huidige partij/staatsapparaat 



niett begrepen kan worden. Sommige van de belangrijkste hedendaagse leiders - namelijk 

Fidell  Castro en zijn broer Raül - zijn producten van het gevecht voor de nationale bevrijding 

tijdenss de Batista dictatuur. Bovendien is de PCC, als gevolg van de fusie van bepalende 

revolutionairee bewegingen van voor 1959, geworden wat het nu is. In deze historische 

terugblikk stel ik dat de Cubaanse revolutie berust op bepaalde pilaren en fundamenten. Deze 

pilarenn en fundamenten hebben ervoor gezorgd dat het partij/staatsapparaat kon volharden in 

hett huidige antagonistische tijdperk van neo-liberalistische globalisering. Het eerste deel van 

ditt werk wordt afgesloten met de uitleg hoe de waarden van eenheid, continuïteit, 

staatssupremaüestaatssupremaüe en populaire participatie in het gedachtengoed van de Cubaanse massa's 

zijnn overgebracht. 

Hett tweede deel van dit boek geeft uitleg over hoe de huidige veranderingen in de wereld 

ertoee hebben geleid dat de Cubaanse maatschappij zich gedwongen zag om veel van haar 

economische,, politieke en sociale beleid - dat essentieel is geweest voor de Revolutie - te 

herstructureren.. In het begin van Hoofdstuk Drie worden de oorzaken en gevolgen van de 

economischee crisis (1991-1996) gereflecteerd. Dit deel van het onderzoek toont aan dat de 

revolutiee zichzelf heeft getransformeerd van een sociaal systeem - dat zich vooral 

concentreerdee op het reproduceren van zichzelf - naar een misvormd sociaal, politiek en 

economischh project, dat worstelt om te overleven. De economische crisis is niet veroorzaakt 

doorr het plotseling verdwijnen van een sponsorende supermacht. Het effect van de langzame 

desintegratiee van het Socialistische Blok in Oost-Europa moet echter nooit onderschat 

worden.. Meer dan zeventig procent van de Cubaanse koopkracht werd verlamd, dit had grote 

gevolgenn voor de productie en kapitaal accumulatie op het eiland. Daarom verstrekten de 

Cubaansee leiders nieuwe formules voor het behoud van hun staatsmacht. 

Dezee ervaring - ook wel de 'Speciale Periode' genoemd, inspireerde tot nieuwe ideeën, die 

voorheenn ondenkbaar zouden zijn geweest. Enkele van deze ideeën zijn: legalisatie van het 

gebruikk door burgers van harde valuta voor importproducten, opbouw van de 

toeristenindustriee als belangrijkste bron van inkomsten, de markt openen voor buitenlandse 

investeringenn tot 100% op nieuwe terreinen van economische exploitatie, zelfstandig 

ondernemerschap.. Desalniettemin, al deze maatregelen werden genomen om 'de Triomfen 

vann de Revolutie' veilig te stellen. Dit onderzoek toont aan dat de hervormingen niet door de 

financiëlee wereldinstituties - zoals de Wereld Bank of het Internationale Monetaire Fonds-

geïnspireerdd zijn. De Cubaanse economische herstructurering van de jaren 90 is het 



collectievee werk van Cubaanse politiek-economen en 'autochtone' ideeën van het eiland. 

Echter,, geen van deze veranderingen gebeurden binnen een internationaal vacuüm. Het 

Cubaansee leiderschap heeft voorzien welke mogelijkheden er voor het partij/staatsapparaat 

bestonden.. Buitenlandse investeerders waren bereid een bijdrage te leveren aan het Cubaanse 

alternatievee model, en sloten partnerschappen met staatsondernemingen in de vorm van 

vennootschappen,, zoals bij de petroleum exploraties. De andere landen en ondernemingen 

vermedenn het tot tweemaal verhoogde economische embargo. Al deze factoren worden kort 

overwogen. . 

Hett Vierde Hoofdstuk analyseert de grenzen en mogelijkheden van een land dat weigerde om 

dee neo-liberale en anti-socialistische voorschriften op te volgen. Daarnaast wordt een poging 

gedaann om de bijzondere toestand van de Cubaanse Revolutie gedurende deze periode te 

verklaren.. Hierbij wordt rekening gehouden met de permanente gevolgen die de specifieke 

politiekee en economische hervormingen teweeg hebben gebracht. Dit biedt een veelomvattend 

antwoordd op de eerste helft van de onderzoeksvraag. 

Inn hoofdstuk Vij f wordt de periode tussen 1996-2000 behandeld, waarin de sociale en 

economischee indicatoren onthulden dat Cuba langzaam op weg was naar een stabiel 

economischh herstel. Dit hoofdstuk is niet bedoeld om het succes van de Revolutie te 

benadrukken.. Het doel is vooral om uitleg te geven hoe de Cubaanse politieke economie 

onderr druk van het wereldsysteem en door het binnenlands beleid is gevormd. Dit onderzoek 

laatt zien dat het nieuwe beleid van productie- en kapitaal accumulatie gelijkenissen heeft met 

sommigee trends die typerend zijn voor de neo-liberale globalisering. Er wordt aandacht 

besteedd aan de zelfstandige ondernemerssector - cuenta propismo - en aan het 

herstructureringsprocess van staatsondernemingen - el sistema de perfecionamiento 

empresarial-empresarial- die in documenten van het Vijfde PPC Congres (1997) zijn omschreven. 

Tenslottee wordt belicht welke implicaties deze recente veranderingen hebben op de Cubaanse 

samenleving.. In het gehele hoofdstuk betoog ik dat de specifiek Cubaanse sociale krachten 

opnieuww gestructureerd zijn om het land aan de politieke wereldeconomie aan te passen, 

terwijll  op het zelfde moment de fundamenten en pilaren van de Revolutie zijn behouden. 

Inn het Zesde en laatste hoofdstuk van dit onderzoek worden de centrale vragen nogmaals 

vastgesteldd en wordt de relevantie ervan opnieuw geformuleerd. De theoretische en praktische 

consequenties,, die nodig zijn om de Cubaanse Revolutie en de historische relevantie van het 



Revolutionairee verzet tegen de 'nieuwe wereldorde' te kunnen beschouwen, worden 

uiteengezet.. Enkele belangrijke recente wereldgebeurtenissen, waarbij Cuba direct of indirect 

betrokkenn is geweest, worden geanalyseerd, zodat het verzetsniveau dat het 

partij/staatsapparaatt in haar verhandelingen blijf t verkondigen kan worden geëvalueerd. 

Tenslottee wordt een korte beschouwing gegeven over de mogelijke scenario's waaraan het 

Cubaansee partij/staatsapparaat in de toekomst mogelijk het hoofd moet kunnen bieden. 








