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З кожним роком все частіше ми бачимо на міжнародній політичній 
арені представниць прекрасної половини людства. Яка ж роль жінки 
в сучасному світі зовнішньої політики?

They say you can’t just become a diplomat; you have to 
learn it throughout your life. Is that true? How did you 
become a diplomat?
Yes, that’s right. The profession of diplomat requires con-

stant preparation. Besides, in practice there are some subjects 
that have to be studied in a self-taught way since in this pro-
fession a wide spectrum of disciplines converge appart from 
politics, such as, for example, economical, scientific, cultural 

and journalistic topics, to 
name a few. In my opinion, 
every diplomatic mission is 
a specialisation in that 
country. The gathering of 
experience during each mis-
sion is unique and enriches 
the knowledge acquired at 
the university.

I really went down an un-
usual path to become a dip-
lomat. Professionally, I am 
a thermo- energetic engineer 
in nuclear power plant auto-
mation. Although my father 
was a diplomat, founder of 
the Cuban Ministry of For-
eign Affairs, I decided to 
pursue my career in the field 
of atomic energy as one of 
the possibilities of achieving 
greater development of my 
country by guaranteeing en-
ergy security.

I studied the preparatory 
faculty for learning the Rus-
sian language in 1984-85 at 
the Odessa Polytechnic In-
stitute. Then I went on to 
study at the Moscow Energy 
Institute, where I finished in 
February 1991 and returned 

Надзвичайний і повноважний Посол республіки 
Куба в Україні Натача Діас Агілера

Натача, кажуть, що не можна просто взяти і стати 
дипломатом, цьому потрібно вчитися все життя. Це 
правда? Як Ви стали дипломатом?
Так це так. Професія дипломата вимагає постійної 

підготовки. Крім того, на практиці виникають деякі пи-
тання, які необхідно вивчати самостійно, оскільки в цій 
професії поєднується широкий спектр спеціальностей, 
таких, як, наприклад, політичні, економічні, наукові, 
культурні, журналістські та 
багато інших питань. На мій 
погляд, кожна місія дипло-
мата – це спеціальність в цій 
країні. Накопичення досві-
ду під час кожної місії уні-
кально і збагачує знання, 
отримані в університеті.

Я дійсно пройшла незви-
чайний шлях, щоб стати 
дипломатом. За професією 
я інженер- теплоенергетик 
по автоматизації атомних 
електростанцій. Хоча мій 
батько був дипломатом, за-
сновником Міністерства 
закордонних справ Куби, 
я вирішила розвиватися 
в області атомної енергії 
як одної з можливостей 
для досягнення більшого 
розвитку країни шляхом 
забезпечення енергетичної 
безпеки.

У 1984-85 роках я навча-
лася на підготовчому фа-
культеті вивчення росій-
ської мови при Одеському 
політехнічному інституті. 
Потім я поступила в Мос-
ковський енергетичний 
інститут, який закінчила 

Ms. Natacha Diaz Aguilera – Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Cuba to Ukraine in the Anna Lobareva’s 
international project «PERSPECTIVE-world people»

Анна Лобарева і Натача Діас Агілера
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в лютому 1991 року і повернулася на Кубу в травні того ж 
року.

Через розпаду СРСР на Кубі, в провінції Сьєнфуегос, 
будівництво атомної електростанції Хурагуа не було за-
вершено, тому протягом 5 років я займалася досліджен-
ням альтернативних Джерелом енергії. Куба переживала 
важкі роки відомого «особливого періоду», тому пошук 
альтернативних джерел енергії був пріоритетом.

У зв’язку з перебудовою системи підприємництва ла-
бораторія, в якій я працювала, була переведена в Акаде-
мію наук. Це був час, коли транспорту практично не було. 
Як я вже говорила, це були важкі роки. У той час у мене 
була новонароджена дочка, тому мені було важко пра-
цювати далеко від дому.

Однак, в складній ситуації, як тільки закінчилася моя 
декретна відпустка, я змогла безкоштовно почати нав-
чання на магістра ділового адміністрування на еконо-
мічному факультеті в Університеті Гавани. Це дало мені 
можливість почати працювати в Міністерстві зовнішньої 
торгівлі Куби, де також були потрібні фахівці, що воло-
діють російською мовою. У зв’язку з цим я успішно 
практикувала мову, яку вивчала протягом 7 років, і яку 
хотіла використовувати в своєму професійному житті.

У цьому міністерстві я працювала на різних посадах 
протягом 10 років, а також отримала підготовку в секторі 
торгівлі, у якої є своя спеціалізація. Останні 3 роки я за-
ймала посаду директора з спільного бізнесу (інвестицій). 
У 2007 році я поступила на службу в дипломатичну мі-
сію і майже рік працювала в Посольстві Куби в Алжирі 
в якості 1-го секретаря, уповноваженого з консульських 
питань.

Після мого повернення, я перейшла працювати в Мі-
ністерство закордонних справ Куби в якості спеціаліста, 
що відповідає за країни Центральної Азії.

З тих пір я служила в дипломатичних місіях в посоль-
ствах Куби в Білорусі, Росії, і в 2018 році у мене була 
можливість повернутися в Україну, 34 роки по тому, 
з початку навчання в Одесі.

Робота в якості дипломата дозволила мені об’єднати 
знання, отримані по кожній спеціальності, що вивчалася 

протягом всього мого життя, але в той же час змусила 
мене приділити багато часу навчанню, щоб охопити ши-
рокий спектр знань, якими повинен володіти дипломат, 
щоб виконувати цю роботу професійно. Для мене велика 
честь представляти мою країну і працювати над зміц-
ненням двосторонніх відносин Куби. Я думаю, що, якби 
мій батько був живий, він був би дуже радий бачити, що 
я пішла по його стопах.

Як Ви вважаєте, наскільки важлива роль жінки в сучас-
ному світі зовнішньої політики?
Я хотіла б розповісти про провідну роль, яку в даний 

час грають жінки в соціальному, економічному та полі-
тичному житті кубинської нації.

Залучення кубинських жінок в процес розвитку краї-
ни, без сумніву, є одним з найуспішніших соціальних 
явищ Кубинської Революції.

Робота таких установ, як Федерація кубинських жінок, 
і розробка державної політики, спрямованої на залучен-
ня і розширення можливостей жінок, зіграли ключову 
роль в цьому відношенні.

Після перемоги Революції в січні 1959 року були зро-
блені перші кроки щодо усунення таких проблем, як 
проституція, відсутність планування сім’ї, був прийня-
тий Сімейний кодекс, який встановлює, зокрема, абсо-
лютну юридичну рівність жінок і чоловіків. Процес до 
теперішнього часу був довгою «революцією всередині 
Революції», як сказав історичний лідер Фідель Кастро, 
який завжди розумів величезну політичну силу, яку пред-
ставляє жінка в революції.

Жінки, присутні в кожному секторі 
економіки, є неодмінною силою для 
забезпечення процвітаючого розвитку 
нації. Кубинські жінки мають високий 
рівень освіти і професійної кваліфі-
кації. Вони досягають успіху в освіті, 
охороні здоров’я, торгівлі, сільсько-
господарської роботі та в інших 
областях.

В даний час більше 60% випускни-
ків університетів на Кубі – жінки, не 
менше відсотків займають вищі ке-
рівні посади, а після революційного 
тріумфу кубинські жінки заробляють 
таку ж зарплату, як і чоловіки.

Вони також завоювали значний про-
стір в політичному житті країни. На-
приклад, в даний час 322 жінки вхо-
дять до складу Національної асамблеї 
народної влади, що становить 53,22 
відсотка депутатів, що робить Кубу 
другою країною з найбільшою кіль-
кістю жінок в національному 
парламенті.

Ваше ставлення до гендерної рів-
ності в цивілізованому світі?
Жінки довели, що не менше здатні, 

ніж чоловіки, тому вони повинні 
мати рівні права. Тільки тоді суспіль-
ства зможуть бути справедливими.

to Cuba in May of that same 
year.

Due to the disintegration of 
the USSR, the construction of 
the Juraguá Nuclear Power 
Plant in the Province of Cien-
fuegos was not completed in 
Cuba. Cuba was going through 
the difficult years of the well-
known «Special Period» so the 
search for alternative energy 
sources was a priority.

Due to the restructuring of the 
business system, the laboratory 
where I worked was transferred 
to the Academy of Sciences. It 
was a time when there was prac-
tically no transportation. As I 
said, they were difficult years. 
At that time I had my newborn 
daughter so it was difficult for 
me to work away from home.

However, due to the difficult situation, as soon as I finished 
my year of maternity leave I had the opportunity to start 
studying for free at the University of Havana, in the Faculty 
of Economics, the Master’s Degree in Business Administra-
tion. This gave me the opportunity to start working at the 
Ministry of Foreign Trade of Cuba, where they were also 
asking for specialists who will master the Russian language 
so I could also put into practice the language that I had the 
opportunity to study for 7 years and wanted to use in my 
professional life.

I worked for 10 years in this ministry in different positions, 
where I had the possibility to prepare myself in the trade 
sector, which has its specialization. In the last 3 years I held 
the position of Director of Joint Businesses (investments). 
In 2007 I was on a diplomatic mission for almost a year at 
the Cuban Embassy in Algeria as the 1st secretary in charge 
of consular affairs.

On my return, I went to work for the Cuban Ministry of 
Foreign Affairs as a specialist in charge of Central Asian 
countries.

Since then I have been on mission at the Cuban embassies 
in Belarus, Russia and in 2018 I had the opportunity to re-
turn to Ukraine after 34 years of having started my studies 
in Odessa.

Working as a diplomat has allowed me to interrelate the 
knowledge acquired in each of the specialties studied through-
out my life, but at the same time it has imposed on me to 
dedicate many hours of study to cover the wide spectrum of 
knowledge that a diplomat must have to carry out this job 
professionally. It is an honor for me to be able to represent 
my country and work for the increase of Cuba’s bilateral 
relations. I think that, if my father were alive, he would be 
very happy to see that I followed in his footsteps.

The role of women in today’s world of foreign policy?
I would like to talk about the leading role that women 

currently play in the social, economic and political life of 
the Cuban nation.

The insertion of Cuban women in the process of the 

country’s development is, without a doubt, one of the most 
successful social phenomena of the Cuban Revolution.

The role of institutions such as the Federation of Cuban 
Women and the projection of public policies in favor of the 
inclusion and development of women’s potential have been 
key in this regard.

Since the triumph of the Revolution in January 1959, the 
first steps were taken to eliminate problems such as prosti-
tution and the lack of family planning. The process so far 
has been a long «revolution within the Revolution», as the 
historical leader Fidel Castro said, who always understood 
the enormous political force that women represent in the 
Revolution.

Present in every sector of the economy, women are an in-
dispensable source of strength to ensure the prosperous de-
velopment of the nation. Cuban women have a high level of 
education and professional qualifications. They excel in the 
fields of education, health, commerce, agricultural work and 
other areas.

Currently, more than 60% of university graduates in Cuba 
are women, a not too distant percentage occupying high 
management positions, and Cuban women, since the triumph 
of the revolution, have been earning salaries equal to those 
of men, for the same activity.

They have also conquered a remarkable space in the po-
litical life of the country. For instance, there are currently 
322 women in the National Assembly of People’s Power, 
accounting for 53.22 per cent of the deputies, making Cuba 
the second country with the most women in the National 
Parliament.
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Головна якість дипломата?
Вірність своїй Батьківщині.

Можете назвати людину, чия думка і професіоналізм 
є для Вас авторитетними?
Фідель Кастро. Він змінив історію Куби і тим самим 

відкрив всім кубинцям можливості для справедливого 
суспільства, суспільства, яке поважає права людини. 
Його ідеї мають важливе значення.

Україна і Куба – це абсолютно різні культури, менталі-
тет, клімат, часовий пояс, в кінці кінців. Як довго Вам 
довелося звикати і, можливо, пристосовуватися?
Я думаю, що, незважаючи на відмінності, які ви зга-

дали, у нас також є кілька загальних аспектів. Наші на-
роди характеризуються гостинністю, товариськістю, 
сміливістю і комунікабельністю.

Коли я приїхала в Одесу, мені було 17 років. На пер-
ших порах найскладнішим було спілкування, так як я не 
знала російської мови, але, незважаючи на це, діти 

What´s your attitude towards gender equality in the civilized 
world?
Women have shown themselves to be as capable as men, so 

they must have the same rights, only then can societies be fair.

The main quality of a diplomat?
Loyalty to his country.

Can you name a person whose opinion and professionalism 
is considered authoritative for you?
Fidel Castro. He changed the history of Cuba and there-

by opened possibilities for all Cubans to a just society, a 
society that respects human rights. His ideas are highly 
contemporary.

Ukraine and Cuba are absolutely different cultures, men-
tality, climate, time zone, after all. How long have you had 
to get used to and possibly adjust? What did you find espe-
cially difficult?
I think, despite the differences you mentioned, we also 

have several aspects in common. Our nations 
are characterized by being hospitable, socia-
ble, courageous and communicative.

When I arrived in Odessa, I was 17 years old. 
In the early days, the most difficult thing was 
communication since I did not know Russian, 
but after that, the children on the block where 
I lived immediately became friends with my 
brother and me. We always received affection 
and love. In the Institute, the teachers, even 
though they were strict, were affectionate.

Likewise, since I arrived in Ukraine in 2018, 
I have received the attention, the warmth of 
everyone I have met. I could see that Cuba 
has many friends in Ukraine. This is because 
we have had good relations since the time of 
the USSR but even more so, we have helped 
each other in the most difficult times, which 
is when you know who your true friends are.

Which style of clothing do you prefer and 
how does your work style differ from the 
everyday one?
I like dresses, especially in Cuba where it’s 

very hot. For work, I like guayabera dresses, a 
traditional and official garment.

Here, in the winter time, I mainly wear pants 
and jackets.

The everyday clothes I wear are different 
from the work clothes and it depends on the 
occasion, but I like sportswear very much.

Does your family live with you in Ukraine?
My husband is here with me, he is the Ad-

ministrator of the Embassy. My mother is in 
Cuba.

What does your daughter do? What’s your 
relationship with her like?
My daughter finished Minsk State Linguistic 

University last year. She works in Belarus in 

в кварталі, де я жила, відразу ж подружилися 
з моїм братом і зі мною. До нас завжди ста-
вилися з розумінням і чуйністю. В інституті 
викладачі незважаючи на свою вимогливість, 
були привітними. І точно так само, з тих пір, 
як я приїхала в Україну в 2018 році, до мене 
ставилися з увагою і теплом. Я переконала-
ся, що у Куби багато друзів в Україні. З часів 
СРСР між нашими країнами були хороші 
відносини, і навіть більше, ми завжди до-
помагали один одному в найважчі часи. 
Тому, коли ти зустрічаєш справжніх друзів, 
то і працювати стає дуже комфортно.

Якому стилю в одязі віддаєте перевагу 
і наскільки Ваш робочий діловий стиль відріз-
няється від повсякденного?
Мені подобаються сукні, особливо на Кубі, 

де дуже жарко. Для роботи я віддаю пере-
вагу сукні guayabera – традиційний і офіцій-
ний одяг.

Взимку тут в основному ношу брюки та 
піджаки.

Мій повсякденний одяг, звичайно, відріз-
няється від робочого, – все залежить від ви-
падку, але найкомфортніший для мене – це 
спортивний одяг.

Ваша сім’я живе з Вами в Україні?
Мій чоловік тут зі мною, він Адміністра-

тор Посольства. Моя мама на Кубі.

Чим займається Ваша дочка? Які між вами 
стосунки?
Моя дочка в минулому році закінчила Мін-

ський державний лінгвістичний університет. 
Працює в Білорусі в компанії, пов’язаної 
з комп’ютерними технологіями. У нас дуже 
хороші відносини. Завдяки соціальним мережам ми мо-
жемо підтримувати систематичне спілкування і, таким 
чином, відчувати себе ближче.

Сумуєте за домом, за рідними? Як часто маєте мож-
ливість літати на батьківщину?
Ми живемо в Гавані, в районі Casino Deportivo. Там 

у нас є свій маленький садок з квітами, про який ми з чо-
ловіком дбаємо з великою любов’ю. Я дуже люблю квіти. 
Також у мене дуже хороші сусіди (посміхається).

Зазвичай ми їздимо на Кубу один раз на рік у відпуст-
ку, але в цьому році через ситуацію з COVID-19 це ви-
явилося неможливим, і, звичайно, ми дуже хочемо по-
бачити свою сім’ю і друзів, а також насолодитися відпо-
чинком на прекрасних пляжах Куби.

Які бачите перспективи українсько- кубинських 
відносин?
Як і раніше, відносини між Кубою і Україною хороші. 

Нинішня ситуація створює певні труднощі для розши-
рення цих відносин, але ми не стоїмо на місці і завжди 
будемо працювати над пошуком шляхів для подолання 
всіляких перешкод.

a company related to Information Technology. We have a 
very good relationship. Thanks to social networks we can 
maintain systematic communication and thus feel closer.

Do you miss home, family? How often are you able to fly home?
We live in Havana, in an apartment in the neighborhood 

of Casino Deportivo. I really enjoy our little garden. I like 
flowers very much and together my husband and I take care 
of it with a lot of love. Also, I have wonderful neighbors.

Under normal conditions, we go to Cuba once a year on 
vacation, but this year due to the situation with COVID-19 
it has not been possible and of course we are looking forward 
to seeing our family and friends as well as enjoying the 
beautiful beaches of Cuba.

What prospects do you see for Ukrainian- Cuban relations?
Las relaciones entre Cuba y Ucrania son buenas. La situ-

ación actual impondrá retos para poder incrementar esta 
relación, pero estamos trabajando para hallar las formas de 
sobreponernos a los obstáculos.

Relations between Cuba and Ukraine are good. The cur-
rent situation will impose challenges in order to strengthen 
this relationship, but we are working hard to find ways to 
overcome the obstacles.
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