
	 	
				Tidskriften	Kuba	4/201020

Detta	 verk	 är	 licensierat	 under	 Creative	 Commons	 Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga	 bearbetningar	 2.5	 Sverige	 licens.	 För	 kopia	 av	 denna	
licens	 besök	 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/.	 Det	 har	
publicerats	i	www.globalarkivet.se

Sedan kalla kriget upphörde rapporteras inte från 
Sydamerika, den som inte läser spanska kan inte informera 
sig. I Latinamerikanska röster talar de till oss; peruaner, 
kubaner, argentinare – forskare, sociologer, filosofer 
och aktivister, och på deras analyser av världskrisen 
och nyliberalismen, miljöfrågan, demokrati och USA:s 
herravälde måste vi lyssna. Latinamerikanska röster är en 
av de utrikespolitiskt viktigaste böckerna vi får se i Sverige 
i år. På 300 sidor tränger Eva Björklund och Francisco 
Contreras som valt materialet, ihop så mycket fakta och 
slutsatser att man blir imponerad.

För det händer saker i Latinamerika. 
Latinamerika stod modell för nyliberalismen och det 

var i Latinamerika krisen först slog till. Alilio Boron, 
professor i Buenos Aires, redogör överskådligt för den 
ekonomiska situation vi befinner oss i, betydligt värre än vi 
föreställer oss. Samtidigt som kapitalismen visar upp alla 
sina svagheter har förutsättningarna för att bygga socialism 
undergrävts. Latinamerikanska arbetare arbetar utan 
kontrakt och organiserar sig inte. Stora gränsöverskridande 
bolag kan kontrollera politik, lagstiftning, våldsapparater 
och ideologi. Enda sättet att ”rädda” oss är socialisation, 
skriver Alilio Boron, att föra över produktionen i vår ägo. 

Men samtidigt som -  Latinamerika är nyliberalismens 
svagaste länk - (Emir Sader) är det här motståndet är 
starkast. Aldrig har Latinamerika haft så många progressiva 
regeringar - vars största problem är att oppositionen 
kontrollerar media utan vilken den skulle vara maktlös. 

Vänstern accepteras så länge dess makt är tämligen 
begränsad, skriver Marta Harnecker, men integrations-
projekt som ALBA, ett mellanstatligt och mellanfolkligt 
samarbete mellan elva länder för social, ekonomisk och 
kulturell utveckling intensifieras. Efter 500 år av förtryck 
och statsterrorism börjar ursprungsfolken röra på sig och 
tar täten för upproren som resulterar i bl a demokratisk 
kontroll över naturresurserna. 

Obama har erkänt Kuba som medicinskt avancerad 
nation och Kuba är världens exempel på arbete 
med hållbar utveckling, inte minst när det gäller ett 
för samhällsplaneringen allt intressantare område 
som stadsjordbruk som alternativ till jordbrukets 

globalisering med dess negativa konsekvenser för miljön. 
I sin utmärkta uppsats presenterar Jorge Peña Díaz och 
Ruben Bancrofft Hernandez den i Sverige tämligen 
obekanta disciplinen stadsjordbruk. Kuba har kommit 
längst i världen och Havannas stadsjordbruk erkänns 
internationellt. Stadsjordbruket innebär en utmaning mot 
den konventionella synen på staden och öppnar oanade 
möjligheter för utformningen av staden - - 

Vidare skriver Stella Calloni utmärkt om CIA-styrda 
Kondoroperationen som i Latinamerika under 70- och 
80-talen fängslade och dödade tiotusentals människor i 
syfte att utplåna vänstern; ett kapitel i världshistorien vi 
inte bör vara okunniga om. Arbetet fortsätter idag med 
USA:s storskaliga ”demokratistöd” som störtade Manuel 
Zelaya i Honduras, beskrivet av Eva Golinger.

Latinamerikanska röster är något att läsa för den redan 
insatta såväl som bredvidläsning i skolan.

Latinamerikanska röster - Vårt Amerika i rörelse är 
utgiven av Vif på Nixon förlag. Den kan beställas från 
www.redplanet.se                 Lena Thomsson
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