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25 års hängivet arbete
Dalia González

CMLK – Centro Martin Luther King – firade sin 
25-årsdag i Havanna den 25 april med ett stort möte på 
Avenidateatern. 

I sin hälsning framhöll vicepresidenten Esteban Lazo 
CMLKs ekumeniska mångfald av kristna och andra 
organisationer som arbetar med Freyres folkbildning och 
befrielseteologin som grund för samhällsförändring: ”Under 
dessa år har ni visat upp centrets arbete runt om i världen, 
på de Världssociala forumen, Folkens toppmöten och stött 
USAs Präster för fred och deras vänskapskaravaner.”

Pastor Raúl Suarez, MLK-Centrets eldsjäl och grundare 
talade om ”den strategiska alliansen mellan kristna och 
marxister, som steg för steg, i grunden förändrat förhållandet 
mellan kyrkan och revolutionen.”

Under firandet lanserade CMLK sitt ekumeniska 

nätverk ”Fe por Cuba” – Tro för Kuba – som nu ansluter 
sig till centrats folkbildarnätverk som grundades 2010. I 
ett pressmeddelande ”Fe pro Cuba” arbetar för en kyrka 
som tar risken att engagera sig för förändring, sin egen, 
samhället och världens, som hävdar kärleken, respekten 
för mångfalden, för rättvisa och jämlikhet. 

Fernando Marínez Heredia, framstående samhällsvetare 
och filosof, återkallade det avgörande året när CMLK 
grundades, 1987: ”Centret har hittat att sätt att vara kristen, 
att skilja ut vad som är rätt och nödvändigt, att vara folk på 
folkets sida.”

Bland de som deltog i firandet fanns den nya 
kulturministern Rafael Bernal tillsamman med Ramón Pérez 
Ferro ordförande i nationalförsamlingens utrikesutskott, 
Caridad Diego Bello, chef för kommunistpartiets 
religionsavdelning, Kenia Serrano, ordförande i Institutet 
för vänskap med folken, ICAP, pastor Marcial Hernández, 
ordförande i Kyrkorådet och många andra ledare för 
religiösa samfund tillsammans med medlemmarna i 
Ebenezerkyrkan i Marianao, säte för CMLK.
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