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LYBISCH-CUBAANSE WEDIJVER IN CENTRAAL AMERIKA EN HET CARIBISCH GEBIED.

Daar waar Cuba en Lybië bij hun "anti-imperialistische, anti-
kolonialistische (en anti-zionistische)" strijd elkaar in het verleden
niet merkbaar in de weg liepen, daar is tegenwoordig sprake van wedijver
om de gunsten van de vele linksradicale groeperingen in Centraal Amerika
en het Caribisch gebied.
Van deze concurrentie, onstaan door de toegenomen invloed van Tripoli en
de terugslag voor Cuba na de affaire Grenada ('83), is in het vlak van
subversie en politiek activisme uiteindelijk slechts een groei van het
geweld te verwachten.
Met het oog hierop is het nuttig om vooral de positie van Suriname en de
Nederlandse Antillen aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
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LYBISCH-CUBAANSE WEDIJVER IN CENTRAAL AMERIKA EN HET CARIBISCH GEBIED.

Recente activiteiten van Lybië en Cuba in de regio

De zendingsijver waarmee het Lybische regime van kolonel Muammar
KADHAFFI zich de laatste jaren energiek toelegt op uitbreiding van zijn
invloed in met name Centraal Amerika en het Caribisch gebied, is volgens
recente berichten uit die regio langzamerhand een doorn geworden in het
oog van Cuba. Havana, dat onder rugdekking van de Sovjet Unie inmiddels
al een kwart eeuw met wisselend succes de revolutie in Latijns Amerika
ingang tracht te doen vinden, zou de activiteiten van Lybië thans als
een aantasting van de Cubaanse belangen en pretenties in dat gebied zijn
gaan ervaren. Hoe gevoelig de Cubanen op dit punt momenteel zijn bleek,
toen kortgeleden een progressief politicus van een der Oostcaribische
eilanden door een medewerker van de invloedrijke CC-afdeling "Amerika"
van de Cubaanse Communistische Partij** met klem werd ontraden om in te
gaan op een uitnodiging voor een bezoek aan Lybi'é . Naar verluidt werd
zelfs gesuggereerd dat de bewuste politicus zijn regering op de avances
van Tripoli zou attenderen. De vertegenwoordiger van een partij op een
ander eiland kreeg in Cuba te horen dat de Lybiërs "boeven" waren, ook
al zaten zij op "dezelfde lijn".

Uit dergelijke voorvallen blijkt duidelijk dat de verhouding tussen
Cubanen en Lybiërs, met name waar het gaat om hun omgang met de "anti-
imperialistische, anti-koloniale" krachten in de zogeheten achtertuin
van de Verenigde Staten, al lang niet meer zo goed is zoals bijvoorbeeld
destijds ten aanzien van het Grenada van Maurice BISHOP. En de steun die
beide kennelijk nog altijd verlenen aan het Sandinistenbewind in
Nicaragua moet dan ook worden gezien als een deel van de faqade van
waarachter Havana en Tripoli elkaar voor alles met groeiende achterdocht
observeren. De beduchtheid aan Cubaanse zijde voor een verdere
uitbreiding van de Lybische invloed in de regio zal niet zozeer het feit
gelden dat KADHAFFI's islamitisch radicalisme er in de diverse
moslemgemeenschappen aanwijsbaar vastere voet gekregen heeft. Veel meer
zal het het regime-CASTRO dwarszitten dat de laatste tijd nogal wat van
de Centraalamerikaanse en Caribische radicalen en extremisten - met wie
Havana tot dusver goede contacten placht te onderhouden - zich voor
initiatieven vanuit Lybië ontvankelijk hebben getoond. Zo vond er in de
laatste week van augustus jl. op Curacao een door Lybi'érs georganiseerde
bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van een aantal "progressieve"
Caribische partijen en groeperingen die de anti-imperialistische (lees:
anti-Amerikaanse) en/of anti-kolonialistische strijd hoog in het vaandel

**Het zg. "America Department" (AD) verzorgt samen met de
Algemene Directie voor Buitenlandse Betrekkingen (DGRE) het
internationale verbindingswerk van (het CC van) de Cubaanse CP.
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hebben* . Aanvankelijk dreigde dit treffen op een mislukking uit te
lopen, aangezien er eerst geen Lybiër kwam opdagen (-"om
veiligheidsredenen"-) en vervolgens een poging om de vergadering te
verplaatsen naar Paramaribo strandde op gebrek aan medewerking van de
kant van het Surinaamse regime, dat vermoedelijk weinig zin had om zich
met een dergelijke (pro-)Lybische presentie te compromitteren. De
uiteindelijk toch nog gearriveerde vertegenwoordiger van Tripoli,
genaamd ASHUR, had toen in Willemstad een serie bilaterale gesprekken
met al degenen die nog niet uit ongeduld voortijdig weer waren
vertrokken. Slechts zeer weinig werd daarover achteraf bekend. Zo zou
ASHUR het bijvoorbeeld gehad hebben over de Lybische wens om
(Oost-)Caribische jongeren voor ideologische scholing in zijn land te
ontvangen, over de oprichting van een pro-Lybische regionale krant en
over een volgende, beter voorbereide bijeenkomst, wellicht onder leiding
van zijn chef; het hoofd van het "Anti-Imperialistisch Centrum" in
Tripoli, MUSA KUSA.
Door ASHUR's Caribische gesprekspartners werd steevast een beroep gedaan
op Lybische steun, waarmee ongetwijfeld op materiële hulp en
scholingsfaciliteiten zal zijn gedoeld. Die houding staaft de opvatting
dat de vanuit een geografisch standpunt tamelijk onalledaagse relatie
Lybië-Caribische radicalen er een is die wederzijds hoofdzakelijk stoelt
op opportunisme. Niet onlogisch is dan ook de verwachting dat het juist
de extremisten in Frankrijk's overzeese gebiedsdelen zullen zijn die van
KADHAFFl's belangstelling profiteren, aangezien de Lybische kolonel
speciaal met hun moederland een rekening te vereffenen denkt te hebben.

(Cuba)

De aantrekkingskracht van Lybië's financiëel-materiële potentie
contrasteert duidelijk met het chronische gebrek aan middelen dat Cuba
momenteel zo parten speelt. Daarnaast zijn er echter nog een paar andere
factoren aan te wijzen als medeschuldig aan het terreinverlies voor
Havana onder Centraalamerikaanse en Caribische radicalen. In de eerste
plaats vertoont het Cubaanse revolutionaire model al enige tijd sporen
van slijtage. Het gestaag vergrijzende regime-CASTRO heeft schijnbaar
alle elan en veel van zijn charisma verloren. Het eiland bevindt zich
economisch in een benarde positie, die anderen eerder zal afschikken dat
tot navolging uitnodigen. De veelal militaire steun die de Cubanen
elders aan anti-Amerikaanse of anti-kolonialistische krachten verlenen
(bv. Nicaragua of Angola), leidden eigenlijk nog nergens tot een
definitieve overwinning. Daarentegen betekenen de sterke financiëel-
economische afhankelijkheid van Moskou en de val van de marxistische
regering-BISHOP van Grenada juist een onderstreping van de kwetsbaarheid
van het Cubaanse model.
Genoodzaakt door de problemen die Cuba gaandeweg ontmoette bij het
invullen van zijn revolutionaire verantwoordelijkheden en aanspraken in

*Van bevriende zijde werd de deelname gemeld van: de Progressive
Labour Party van St. Lucia, de Antigua Caribbean Liberation
Movement, de Dominica Labour Party, het Komite di Akshon pa un
Movimientu Socialista (KAMS) van de Nederlandse Antillen, de
Union Populaire pour la Liberation de Guadeloupe, de Mouvement
des Independentistes Martiniquais, de Parti Nationale de Guyane,
de Jamaica Caribbean National Movement, de Vanguard Socialist
Party van de Bahama's en het Socialistisch Blok van de
Dominicaanse Republiek.
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de regio en met de voor Havana rampzalige gebeurtenissen op Grenada
(okt. 1983) als directe aanleiding, werd het initiatief genomen om
geestverwanten uit de omringende landen voor periodiek overleg om de
tafel te vragen. Het eerste treffen, dat een tiental "marxistische
oppositie-politici" bijeenbracht, waaronder gedelegeerden van de
Cubaanse CP en de Nederlands-Antilliaanse KAMS* , vond plaats in
Georgetown, Guyana in maart 1984. Drie maanden later, in juni, werd in
Havana met min of meer dezelfde aanwezigen en geafficheerd als
"bijeenkomst van anti-imperialistische organisaties van het Caribisch
gebied en Centraal Amerika" een vervolg daarop gehouden.
Oe ontmoeting van vele regionale links-radicalen bij de plechtigheden
rond het overlijden van Guyana's marxistische president Forbes BURNHAM
in augustus jl., gold volgens waarnemers als het derde treffen in de
serie** .

Relaties van Lybië en Cuba met resp. Suriname en de Nederlandse
Antillen.

(Lybië-Suriname)

Voor zover kan worden nagegaan hebben Lybi'ërs noch Cubanen in het
huidige Suriname erg veel invloed verworven. De projecthulp ter waarde
van 100 miljoen US $ die bevelhebber BOUTERSE tijdens diens bezoek aan
Tripoli, begin maart jl., was beloofd, is nog altijd niet concreet
gegeven. Daar bekend werd dat Lybië voor dat geld ideologische
aanpassingen in de zin van KADHAFFI's theorieën verwacht en Paramaribo
daarmee nog geen enkele vordering heeft gemaakt,behoeft dat geen
verwondering te wekken. Het bezoek dat BOUTERSE's kabinetchef HERRENBERG
afgelopen zomer aan Tripoli bracht zal het bedrag dan ook geenszins
dichter bij de lege Surinaamse schatkist hebben gebracht. De geringe
successen die Lybië ten opzichte van Paramaribo heeft geboekt, betreffen
de uitwisselingen op cultureel gebied en de oprichting - op persoonlijk
bevel van BOUTERSE - van een Surinaams-Lybische vriendschapsvereniging.
Veel spectaculairder dan dat zijn de vooruitzichten van Tripoli met
betrekking tot Suriname niet. Blijkens de bezweringen door BOUTERSE's
Nationale Voorlichtingsdienst, volgend op zijn trip naar Lybië,"dat de
relatie met Lybiëvoor geen van de buurlanden gevolgen zal hebben", is de
angst in Paramaribo voor regionale repercussies daarvoor te groot.

(Cuba-Suriname)

De abrupte reactie van de Surinaamse leiders na de val van BOUTERSE's
vriend Maurice BISHOP op Grenada: t.w. het verbreken van de diplomatieke
betrekkingen met Cuba (terwijl er op dat moment nog niet eens een
Surinaamse vertegenwoordiging in Havana was!), heeft de Cubaanse invloed
in Suriname vrijwel tot nul gereduceerd. Ofschoon er van tijd tot tijd
nog wel degelijk van onderling contact sprake is, lijkt Cuba slechts te
zullen moeten afwachten of een ommekeer in Paramaribo te gelegener tijd
nieuwe aanknopingspunten biedt. Intussen schijnt de Sovjet Unie, met een
snel gegroeide ambassade en via frequente uitwisselingen (op
vakbondsgebied met name) de honneurs waar te nemen.

*Komite di Akshon pa un Movimiento Socialista ( - Actiecomité
voor een Socialistische Beweging)
**0ver de vertegenwoordigingen in Havana (juni '84) en Georgetown
(augustus '85) zijn geen exacte gegevens voorhanden. In elk geval
was de Ned.-Antilliaanse KAMS in Havana present.
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Van de pro-Cubaanse Revolutionaire Volkspartij (RVP), welks rol op het
hoogste niveau in Suriname voorlopig is uitgespeeld, kan in de zin van
een "ombuiging van het beleid van binnenuit" niet veel verwacht worden.
Zeker niet zodra de oude creoolse (NPS) en hindoestaanse (VHP) partijen
weer formeel op het toneel zullen zijn verschenen.

(Lybië-Nederlandse Antillen)

In de zomer van 1983 nam het pro—Lybische islamitisch zendingscentrum op
Curacao officieel de status aan van "Caribbean Islamic Call Society
Foundation" (CICSF). De op een tweetal Lybi'ërs en een deel van de
(overigens bescheiden) Curacaose islamitische gemeenschap drijvende
stichting fungeert als regionaal coördinerend centrum bij de verbreiding
van KADHAFFI's progressieve moslem-geloof. De vestiging in de
Nederlands-Antilliaanse hoofdstad zal alles te maken hebben gehad met de
goede luchtverbindingen met de omringende landen, de ruime secundaire
faciliteiten en de in Tripoli vertrouwde kring van Curacaose moslims
waarover ter plaatse van meet af aan kon worden beschikt. Voor zover
bekend leggen de Lybiërs zich op het eiland zelf toe op de zorg voor het
geestelijk leven en het onderwijs van hun volgelingen. Plannen voor een
eigen medisch centrum zouden reeds in een gevorderd stadium verkeren.
Ofschoon de lokale moslemgemeenschap een jaar eerder nog hevig twijfelde
of men de organisatie van iets dergelijks wel aan zou kunnen, vond onder
auspiciën van de CICSF van 18 tot en met 21 april jl. op Curacao het
Derde Islamitisch Congres plaats. Temidden van de congresgangers
(waaronder enige Lybiërs) bevonden zich daar ook de bekende
Oostcaribische, pro-Lybische radicalen Roosevelt DOUGLAS (Dominica) en
George ODLUM (St. Lucia). Naar van bevriende zijde werd vernomen werden
beiden tijdens hun door de CICSF gesubsidieerde verblijf gesignaleerd in
gezelschap van o.a. de linksradicale leider van de KAMS, Eugene
GODFRIED.* Dit contact vanuit pro-Lybische, radicale kring met een als
uitgesproken op Cuba georiënteerd bekend staande Antilliaanse marxist-
leninist is des te opmerkelijker, omdat het zich vier maanden later zou
herhalen op de eveneens in Willemstad gehouden bijeenkomst van
"progressieve" Caribische partijen en groeperingen. Daar waar DOUGLAS
het gezelschap leiding gaf in afwachting van een vertegenwoordiger uit
Lybië** , voorzag GODFRIED sommige van de pro-Lybische, Oost-caribische
aanwezigen van door Cuba beschikbaargestelde middelen om in Havana een
vervolgconferentie over "de schuldenlast" te kunnen bijwonen!
( Klaarblijkelijk vervulde KAMS-leider GODFRIED daarmee, misschien
slechts incidenteel, een verbindingsfunctie in de pro-Lybische/-Cubaanse
sfeer.)

(Cuba-Nederlandse Antillen.)

Ondanks de relatieve nabijheid en regionale betekenis van de Nederlandse
Antillen was de belangstelling voor deze eilanden van de kant van de
Cubanen tot dusver niet imponerend. Een stabiele parlementaire

*Eugene Edward GODFRIED, geb. 23.10.1952 te Curacao, opgeleid als
sociaal werker te Nijmegen. Prominente Nederlands-Antilliaanse
links-radicaal met uitstekende contacten binnen de Cubaanse CP.
Vervult binnen enkele "socialistische" organisaties op Curacao
een leidinggevende rol.
**Men kan zich afvragen waarom hierin niet door de CICSF werd
voorzien.
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democratie waar de bevolking een hoge levenstandaard geniet is duidelijk
geen goede voedingsbodem voor revolutionaire of subversieve
activiteiten. Weliswaar trachtte Havana in het recente verleden, door
Antiliaanse politici en buitenlandse vertegenwoordigers te bespelen,
bijvoorbeeld luchtvaartfaciliteiten te verkrijgen en de reisbeperkingen
voor haar onderdanen te laten afschaffen of de doorvoer van embargo-
goederen mogelijk te maken, maar veel succes hadden zulke pogingen tot
heden nog niet.
De vrij kleine kring van links-extremisten in de Nederlandse Antillen is
te verdelen in: de activisten van de pro-Cubaanse
vriendschapsorganisatie KASP (Komite pa Amistat y Solidaridat cu
Pueblonan-Comite voor Vriendschap en Solidariteit met Volkeren) met hun
contacten in jeugd-(Hubentud '70) en vrouwen-(UMA) beweging, het
handjevol communisten van de Partido di Pueblo (PaPu) en de enkelingen
die elders politiek onderdak hebben gekozen. De reeds meermalen genoemde
KAMS kan worden beschouwd als de politieke schaduworganisatie achter de
KASP. Van de eerste zijn nationaal vrijwel geen activiteiten of leden
bekend, alleen op regionale bijeenkomsten als bovengenoemde presenteerde
GODFRIED c.s. zich als de socialistische opbouworganisatie die de KAMS
beweert te zijn. De ook mede door GODFRIED geleide KASP manifesteert
zich hoofdzakelijk als "socialistisch reisbureau" (reizen naar Cuba,
Nicaragua, Jamaica, Guyana, maar ook naar Nederland) en af en toe als
linksradicaal maatschappijkritisch forum. Vast staat dat zowel KASP als
KAMS indirect op instigatie van Cuba werden opgericht ( medio 1981 ).
Naar verluidt bestaan er goede contacten met de Nederlandse
zusterorganisatie "Venceremos" en met het overkoepelende Cubaanse
Instituut voor Volkerenvriendschap (ICAP)* .
De zichzelf communistisch noemende PaPu stelt te weinig voor om zelfs
marginaal een factor van betekenis te zijn. Niet gebleken is vooralsnog
dat Havana daarover een andere mening is toegedaan.
Over het geheel genomen zijn extreem-links op de Nederlandse Antillen
maar weinig successen beschoren geweest en een stagnerende aanhang duidt
voorlopig niet op enige verandering.

Conclusie.

De Lybisch-Cubaanse dreiging ontleent haar actualiteit vooral aan de
kwetsbaarheid van de "imperialistische, kolonialistische en speciaal in
de ogen van KADHAFFI) zionistische" (lees: Amerikaanse, Frans-Britse en
Joodse) belangen, alsmede aan de kans op lokale revolutionaire
ontwikkelingen in de regio. Uit de activiteiten van zowel Havana als
Tripoli, in toenemende onderlinge wedijver zo schijnt het, in Centraal
Amerika en het Caribisch gebied, kan echter niet worden afgeleid dat
Suriname of de Nederlandse Antillen daarbij voorname doelwitten zouden
zijn.
Voor wat de Cubaanse intenties betreft bieden beide landen momenteel erg
weinig reële mogelijkheden, afgezien van de hand- en spandiensten en de
propaganda, die hun overigens invloed-arme sympathisanten plaatselijk en
wellicht ook in een breder internationaal verband zouden kunnen
verrichten.
Eigenlijk geldt voor het Lybische streven met betrekking tot Suriname en
de Nederlandse Antillen hetzelfde. Daarbij moet ten aanzien van
Paramaribo worden vastgesteld dat het wederzijds wantrouwen nog steeds

*0nlangs kon worden vastgesteld dat de KASP contact wilde zoeken
met de Nederlandse stichting "Wereldwinkel".
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echte vorderingen blokkeert en ten aanzien van Willemstad, dat niet kan
worden aangenomen dat Tripoli het pas gevestigde regionale coö
rdinatiecentrum CICSF gemakkelijk in de waagschaal zal stellen.
Een en ander neemt niet weg dat pro-Cubaanse/-Lybische Surinamers of
Antillianen zeer wel de belangen van bevriende mogendheden in het gebied
zouden kunnen schaden. Met het oog daarop is het dan ook van belang om
intrigerende schakelfiguren als GODFRIED en organisaties als een KAMS te
blijven volgen, met name ook in hun relaties met Nederlandse
tegenhangers. Zeker indien en zodra zou komen vast te staan dat Cubanen
en/of Lybiërs hun operatie-terrein zouden verleggen naar in Nederland
verblijvende Surinaamse of Antilliaanse gemeenschappen.
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