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Raul Castro,Nationalförsamlingen 23.12:

Korruption är 
kontrarevolution 
Kortkort referat Eva Björklund

”I den globala finanskrisens malström har vi ändå i år 
haft en godtagbar ekonomisk utveckling” sammanfattade 
Raul Castro. ”Bruttonationalprodukten, BNP, ökade med 
2,7 procent, mindre än de 3 procent vi hade planerat. Det 
beror framför allt på att vissa investeringar fördröjts och att 
viss livsmedelproduktion av och byggnadsmaterial sackat 
efter.” 

På andra områden har framsteg skett: Sockerproduktionen 
har börjat återhämta sig, antalet utländska turister uppnådde 
rekordsiffror, den inhemska monetära jämvikten har 
vidmakthållits och både produktivitet och löneutveckling 
har utvecklats positivt.

Planen för 2012 har lagts upp i enlighet med de 
ekonomiska och sociala riktlinjer nationalförsamlingen 

antog i somras och räknar med en tillväxt på 3,4 procent. 
Men Raul underströk att utgifterna måste fortsätta minska, 
”det är fortfarande vår viktigaste inkomstkälla”. 

Även om inhemsk livsmedelsförsörjning ska öka och 
importen minska kommer den fortsättningsvis att kosta 
mycket eftersom livsmedelspriserna på världsmarknaden 
stiger. Det understryker vikten av att all jordbruksmark tas 
i effektivt bruk. 

Budgetunderskottet kommer att ligga kvar på samma 
nivå som 2011, dvs 3,8 procent av BNP, för att kunna 
vidmakthålla kostnadsfri hälsovård, utbildning, kultur, 
idrott och social trygghet samt subventioner av hushållens 
basvaror och byggmaterial för de som annars inte har råd. 

Men ännu återstår en hel del för att få ordning och 
kontroll på ekonomiska transaktioner inom och mellan 
företagen för att komma åt korruption och försnillning. Raul 
påpekade att fortfarande är svinnet stort i jordbruket mellan 
producenter, mellanhänder och försäljning. Förlusterna 
i Havanna beräknas uppgå till mer än 12 miljoner pesos. 
Och det är inte bara en ekonomisk förlust, den är också 
en etisk och moralisk. Den är en av revolutionens värsta 
fiender, till och med skadligare än USAs och medlöpares 
undergrävande verksamhet. Raul påminde om att Fidel 
varnat för detta i sitt tal 17 november 2005 när han sa att 
Kuba kunde vara på väg att gräva sin egen grav, det som 
USA inte lyckats med på över 50 år.

Bättre socialism, utan att förivra oss
”Vi fortsätter nu att göra det vi har kommit överens 

om för att bättre bygga socialismen, utan att förivra oss 
eller improvisera, trots att många såväl välmenande som 
illvilliga trycker på för att det ska gå fortare.” 

Efter att ha underlättat försäljning och köp av bostäder 
och bilar arbetar regeringen nu för att underlätta utlandsresor. 
Raul menade att det inte är så enkelt som många tror, på 
grund av de extraordinära förhållanden som skapas av 
USAs fientliga inblandning och undergrävande politik.”Vi 
måste noga utforma de nya lagarna och balansera för- och 
nackdelar när det gäller att både underlätta för medborgarna 
och trygga den nationella säkerheten.” 

Om världsläget
Raul avslutade med några ord om den internationella 

politiken: ”2011 har varit ett omskakande år i världen, de 
reaktionära krafterna blir allt farligare, samtidigt som de 
folkliga protesterna ökar mot den nyliberala kapitalismen. 
Förenta Nationernas fredsbevarande mekanismer har 
manipulerats för att bereda marken för USAs och NATOs 
tyranni, som i brott mot folkrätten tillämpar sin ”modell 
regimskifte” och via sina finansiella och mediala varuhus 
uppviglar hat och våld.”     

”Vårt Amerika” integrerar sig för att hävda sin 
suveränitet som region. Den 2 december grundades 
CELAC, Latinamerikanska och Karibiska Staternas 
Gemenskap, en 200 år gammal dröm förverkligades och 
de samlade stats- och regeringscheferna från 33 nationer 
enades om att toppmötet 2013 ska hållas i Havanna.

Latinamerika och Karibien är inte längre USAs bakgård. 
Nu fattas bara att USA också inser det.


