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Tillsammans var de inbjudna till kubanska 
ungkommunistförbundets 50-årsjubileum: Karol Carioala, 
chilenska ungkommunisternas generalsekreterare, Luis 
Lobos, verkställande utskottet och Camila Vallejo, vice 
ordförande för studentförbundet och internationellt känd 
ledare för studentprotesterna i Chile.  I en intervju i 
Cubadebate berättade Camila om sina intryck:  

Här har ungdomarna en annan utmaning än vi, de har 
alla sina grundläggande rättigheter tryggade: hälsa och 
utbildning och kultur, allt det som vi kämpar för. De har 
ett enastående privilegium, men det innebär inte att allt 
är perfekt. Det behövs mycket arbete för att bygga ett 
socialistiskt samhälle. Deras stora utmaning är att utveckla 
detta arvegods till något ännu bättre.

Vi är stolta över vad som sker i Chile, och jag tror att det 
var kampen där som gjorde att Fidel bjöd hem oss. För mig 
och Chiles unga kommunister är Fidel en av de viktigaste 
ledarna i världen, en lysande visionär. 

Jag frågade honom vilket råd han ville skicka med till 
Chiles ungdomar och han svarade: ”De unga chilenarna 
behöver inte mina råd, de vet så väl vilken väg de ska 
välja. De är ett föredöme, de har lyckats återerövra 
människovärdet och tilltron till människans förmåga.”

Vi har många gånger fått höra att vi befinner oss vid 
historiens slut, att folk måste underkasta sig den rådande 
ordningen och inte tror att något behöver ändras, så började 
vi tappa tron på oss själva. Vi fostrades inte till att förändra 

världen, utan till att hålla den i befintligt skick. Men se hur 
vi genom studentrörelsen, de sociala rörelserna, i kampen 
för utbildning återvunnit förtroendet för människorna, för 
kvinnorna, männen, ungdomarna. 

Fidel uppskattade hur vi hade vänt svårigheterna 
till styrka. Att vi hade sett verkligheten kring oss och 
fattigdomen och bestämt oss. Denna ojämlikhet, detta 
missnöje med orättvisorna har skapat kraften till resning, 
till förändring.

Vi är fortfarande omtumlade av mötet och försöker 
smälta intrycken för att kunna föra allt Fidel sa vidare till 
rörelsen. Fidels betraktelser är som ett hoppets ljus för 
Chile.” 

Vad har chilenska och kubanska umgdomar 
gemensamt?

”Till att börja med är skillnaderna stora” svarar Camila. 
”Vi lever i en helt nyliberal modell där allt är privat marknad 
och det finns inget i samhället, ekonomin och politiken som 
tar hänsyn till folkflertalet. Trots svårigheterna på Kuba är 
allt inriktad på det stora flertalets behov, i folkets tjänst, så 
är samhället uppbyggt. Men det finns en sak som förenar 
all ungdom, oavsett hemland,  det är vakenheten, viljan att 
uppnå det omöjliga, att spränga gränser, den kritiska och 
självkritiska blicken, och viljan att bygga en bättre värld.”
Översättning och redigering
Eva Björklund. Källa Cubadebate 2012-04-05

Chilenska studentledare 

Camila Vallejo 
möter Fidel
David Vázques Abella 

Karol Cariola till vänster och Camila Vallejo till höger i samtal med Fidel Castro 


