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Raul Castro på partikonferensen 
”Med folkligt deltagande och stöd har vårt folk 

självständigt valt att följa Martís modell med ett enda 
nationellt parti. Då är det också vår skyldighet att på bästa 
sätt främja demokratin i hela samhället genom att gå 
före med gott exempel”, sa Raul Castro vid avslutningen 
av partikonferensen 28-29 januari1. ”Det behövs ett 
förtroendefullt klimat på alla nivåer för ett öppet och 
rättframt åsiktsutbyte, inom partiet och i hela samhället.”

Det måste också gälla media, inte öppna för borgerliga 
mediers sensationalism och lögner utan informera om 
faktiska förhållanden. Raul upprepade Fidels maning att 
”rätta till de misstag som begåtts genom årtiondena, och de 
nya som vi kommer att begå. För det har inte funnits och 
kommer inte att finnas någon revolution utan misstag, alla 
är de verk av människor som aldrig är perfekta.”

Ingen nedmontering av systemet
”Om någon skulle ha närt förhoppningar att vi skulle 

börja montera ner det politiska och sociala system som 
revolutionen uppnått och öppna för imperialismens partier 
här i landet så är svaret enkelt. Det vore att offra folkets 

strategiska vapen: den eniga uppslutning som gjort det 
möjligt att förverkliga de drömmar om oberoende och 
social rättvisa som så många generationer kämpat för från 
Hatuey över Céspedes, Martí och Fidel. Vi försvarar vårt 
system mot de som förvandlar politiken till demagogi och 
handelsvara.”

Bort med formalism och dogmatism
De 811 ombuden för de drygt 800 000 partimed-

lemmarna slutförde den diskussion som startade i höstas 
om riktlinjer för partiarbetet, metoder och former, 
politiskt och ideologiskt, kaderpolitik och samarbete med 
ungdomsförbund och folkrörelser. De hade också deltagit i 
den diskussion som föregick konferensen. 

I dag, med högt utbildad befolkning, med komplicerade 
och nödvändiga förändringar av ekonomin och med en allt 
aggressivare ideologisk kampanj från USA måste både 
partiet och medierna bli öppnare, flexiblare och bättre på 
att främja jämlikhet och jämställdhet med beaktande av 
kön, ras, religion, sexuell orientering och etnisk bakgrund. 
Medierna måste bättre spegla all denna mångfald.   

Eva Björklund


