
  

In de loop der eeuwen groeide de Baai van Havana uit tot een der meest vervuilde ter 
wereld. De vervuiling wordt voor een groot deel veroorzaakt tot het totaal verouderde 
rioleringssysteem (1900 !) en ook de door uiterst vervuilde Luyanarivier. In 1990 startte de 
schoonmaak met de technische en financiële hulp van internationale organisaties.



  

Ook de invloed van het toerisme op het milieu is belangrijk : strandtoerisme betekent immers 
dikwijls : beton en vervuiling. Dan hebben we het nog niet over het verschil in rijkdom tussen 
de Cubanen en de buitenlandse toeristen.
Het Ministerie voor Toerisme heeft sinds 2001 een programma uitgewerkt voor “cultureel en 
ecologisch toerisme”.



  

Het meest geslaagde Cubaans project is Las Terrazas, een natuurreservaat van 5.000 ha. 
Het werd volledig herbebost door de gemeenschap die er leeft, een milieubewust dorp en 
een ecologisch hotel. In 1959 was hier nog vrijwel een woestijn. De terrassen werden met 
een bulldozer aangelegd. 
Dat was nodig om de erosie te stoppen en miljoenen bomen te planten. Vandaar de naam 
Terrazas. 



  

Het kapitalisme is een systeem dat steunt op accumulatie van rijkdom en dat geen rekening 
houdt met de menselijke noden. Dit systeem dwingt de mens er toe de natuur te domineren. 
Hij zal daarvoor alles vernietigen wat hem belemmert zijn doel te bereiken. Marx echter 
leert ons dat de aarde aan de toekomstige generaties toebehoort. In verschillende 
socialistische modellen kreeg de productiviteit een centrale plaats in het economisch beleid, 
ten koste van een langetermijnversie. Duurzaam socialisme is een vrij nieuw begrip. De 
linkse regeringen in Latijns-Amerika zijn echter een belangrijke bondgenoot van de 
milieuactivisten geworden



  

Het is een politiek bewuste keuze van de Cubaanse overheid om de weg te openen naar een 
integratie tussen economische ontwikkeling, sociale gelijkheid en milieubehoud.
De sterke politieke wil van de Cubaanse overheid,haar socialistische ideologie en de hoge 
sociale  betrokkenheid bij de bevolking zijn belangrijke pijlers, die ervoor hebben gezorgd 
dat dit experiment werkt. Dit ondanks natuurlijke (orkanen) en politieke (de blokkade) 
obstakels.



  

Cuba is een ontwikkelingsland dat bovendien slachtoffer is van het langste economische 
blokkade uit de geschiedenis. De goede resultaten op vlak van ecologie werden gehaald dank 
zij het socialisme en een economie die ten dienste staat van de noden van de maatschappij. 
De basis van het socialisme in Cuba ligt bij een hoog niveau van gelijkheid, een 
participatieve politiek, een voortdurende bewustmaking voor ecologie en respect voor het 
milieu. Dat zijn ook de basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling.



  

In België



  

Discussie : Hoe kan je je 
inzetten in België?

 Hoe kan je je inzetten in de strijd tegen 
klimaatverandering en  de oorzaken ervan, hier, 
in België of ergens anders?

 Welke andere organisaties zouden de strijd 
tegen klimaatverandering kunnen ondersteunen?



  

Meer informatie...
Netwerken in België

 www.abvvjongeren.be: progressieve en autonome bewegingen. Hun leden steunen de 
antiautoritaire ideeën en de doelen van de sociale revolutie van het ABVV  

 www.jeunes-csc.be  : Jongerenorganisatie die jongeren wil informeren en raadgeven over hun 
rechten; vorming geven aan jongeren over hun deelname aan de maatschappij op basis van de 
werkelijkheid die hen aanhangt, etc. 

 www.cncd.be/-Pour-une-justice-climatique- : Campagne over klimaatverandering 
koepelorganisaties voor Belgische Ngo's CNCD en 11.11.11

 www.coalitionclimat.be: Coalitie die 70 Belgische associaties rond klimaat verenigt

 www.climaxi.be: Organisatie ontstaan uit het klimaatactivisten netwerk in België

 http://climatetjusticesociale.be/: CJS-KSR streeft ernaar een grote beweging te zijn van iedereen 
die de klimaateisen wil linken aan sociale en werknemerseisen. CJS-KSR wil een de linkse stem zijn 
van de klimaatbeweging.



  

Meer informatie...
Zich informeren

  www.ipcc.ch: website van IPCC
  http://unfccc.int/: site van het kaderverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering
  www.ieb.be : onafhankelijke vereniging, verenigt 80 buurtcomités en bewonersgroepen die ijveren 

voor het verbeteren van de levenskwaliteit in Brussel.
  www.ibgebim.be : Brussels instituut voor milieubeleid.
 www.reseau-idee.be: Netwerk met meer dan honderd leden die proberen samen te werken en een 

gemeenschappelijke gedachtegang te bereiken over een duurzamer bronbeleid en een solidaire en 
rechtvaardigere wereld.

 www.agora21.org: het hoofddoel is toegang verschaffen tot informatie over duurzame ontwikkeling 
aan verschillende betrokken groepen door de uitwisseling en integratie van gegevens te 
vergemakkelijken.

 www.unep.org: website van het Verenigde Naties programma rond milieu
 www.energies-renouvelables.org: Observatorium voor hernieuwbare energie
 www.co2jecompense.be/
 www.ibon.org: Filippijns onderoekscentrum dat de meest  dringende sociale, economische en politieke 

onderwerpen bestudeert waarmee de Filippijnse maatschappij en de hele wereld geconfronteerd 
wordt.


