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De latinamerikanska och karibiska ländernas 
gemenskap, Celac, som grundades i Caracas 2011, höll 
toppmöte i Santiago de Chile sista helgen i januari. Då 
övergick ordförandeskapet från Chiles till Kubas president 
för ett år. 
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Celac: Latinamerikanska och  
Karibiska gemenskapens toppmöte

Högersamling mot 
ordförande Castro
Eva Björklund

Det var svårsmält för de som kallar sig ”internationella 
samfundet”, dvs USA och EU, som länge – framför allt 
USA – arbetat för att störta Kubas regering. Sverige tillhör 
också de aktivare till skillnad från de flesta EU-länder 
som vill normalisera förbindelserna med Kuba, trots 
”kommunistdiktaturen”. 

Enligt chilenska tidningen Cronica Digital samarbetade 
svenska ambassaden i Santiago, där Eva Zetterberg är 
ambassadör, med den latinamerikanska ultrahögerns 
tankesmedja Cadal och USAs ambassad för att störa 
toppmötet och demonstrera mot Raul Castro vid Kubas 
ambassad i Santiago. Men det blev en flopp, överflyglad 
av många fler demonstranter för Kuba. 

Cadal ville skapa problem för Chiles president Piñera 
och skjuta i sank det toppmöt med EU som ägde rum 
efter Celacmötet. Bland de sammansvurna mot Kubas 
ordförandeskap finns CIA-agenten Lawrence Corwin, 
stationerad i Kuba 1998 – 2001 och svenske diplomaten 
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Studera spanska på Kuba, 
med Kvarnby
Under våren kommer Kvarnby folkhögskola och 

Svensk-Kubanska föreningen att skicka en full kurs på 
tjugo personer till Cienfuegos för att studera spanska 
och Kubas kultur och samhällsliv. Kursen berättigar till 
studiestöd från CSN för såväl studierna som resan till Kuba 
och kommer att fortsätta att ges under såväl sommaren som 
hösten. Ansökningsperioden till sommarens och höstens 
kurs öppnar den 11/3 och ansökningarna görs direkt på 
www.kvarnby.fhsk.se För mer information kontakta Ola 
Nilsson på ola.nilsson.kvarnby@folkbildning.net   

Ingemar Cederberg, stationerad på svenska ambassaden 
i Havanna 2005 - 2010 för att på heltid ägna sig åt 
undergrävande verksamhet. Cadal bildades 2003 med 
politiker från 70-talets militärdiktaturer. Cadal har tilldelat 
Cederberg sitt ”Demokratipris” för insatsen i Kuba. 
Och Eva Zetterberg gjorde sig ökänd även på sin förra 
arbetsplats i Managua, Nicaragua, där hon i uppträdde som 
företrädare för oppositionspartiet MRS. 

Latinaamerika viktigt för gamla Europa
Men Latinamerika är viktigt för de gamla 

kolonialmakterna. Det EU som utifrån sitt ekonomiska 
överläge tidigare kunnat tvinga på svagare länder i 
Latinamerika sin dagordning, är inte så sturskt längre. Nu 
är det EU som behöver Latinamerika. Och Latinamerika 
är enat i sin respekt för Kuba, så Raul Castro, hade ett 
intensivt program både vid Celacs toppmöte i Chile och 
EU-mötet. Han hade samtal med så gott som alla statschefer 
i Latinamerika och Karibien, liksom representanter för 
EU-länderna.

Under Celacmötet spelade Kuba en huvudroll i 
debatterna och i utformandet av toppmötets uttalanden. 
De slog fast ländernas gemensamma ståndpunkt i 
många frågor, bland andra Argentinas rätt till Malvinas 
(Falklandsöarna), kampen mot terrorismen, USAs blockad 
mot Kuba och återuppbyggnaden av Haiti. 

Först vill jag hedra minnet av Salvador Allende
Så inledde Raul Castro sitt anförande på Celacs 

toppmöte. ”Han var en framstående latinamerikan och 
fosterlandsvän som gav sitt liv för sitt lands oberoende och 
för social rättvisa.” Och fortsatte: ”Med Celac kan vi möta 
utmaningarna mer medvetna om vilka vi är och vart vi är 
på väg i omskakande och komplicerade förhållanden. Trots 
den bistra verkligheten fortsätter vi att arbeta hårt för idealet 
att bygga ett Latinamerika och Karibien med mångfald, 
men enat för politiskt oberoende och självständig kontroll 
över våra enorma naturrikedomar för att fortsätta framåt 
mot hållbar utveckling, regional integration och berikande 
av vår kultur.”

Han fortsatte att tala om hoten mot freden, ett 
allt aggressivare Nato, de transnationella bolagen, 
huvudsakligen USAs, som inte ger upp sin kontroll av 
energi-, vatten- och mineralrikedomarna. Den ekonomiska 
världsordningens orättfärdighet och globala kris, utan 
lösning i sikte och de utvecklade ländernas ovilja att 
göra något åt klimatförändringarna, ökar obevekligt inför 
bristen på politisk vilja i de utvecklade länderna. 

Han tog upp att Celac inte är fullbordat så länge Puerto 
Rico inte uppnått sin självständighet från USA. Och 
fattigdomen, att nära 170 miljoner latinamerikaner lever i 
fattigdom, varav 75 miljoner barn. 66 miljoner människor 
i regionen lever i extrem fattigdom av vilka 34 miljoner är 
minderåriga. 

Lär av Kuba i kamp mot knarket
”Vi borde också kunna ena våra krafter för att bekämpa 

knarket (…) Igår sades det här att det finns krnark i alla 
våra länder. Jag vill klargöra att det inte gäller Kuba. 
Försök har gjorts att föra in det och över 250 utlänningar 

sitter häktade för detta. (…) Jag har själv haft ett möte med 
alla organ som arbetar i knarkbekämpning och vi beslöt 
att fortsätta kampen med alla medel. Vi samordnade alla 
krafter, folkrörelser, parti och regering, fackföreningarna, 
småbönderna, kvinnorna, kvarterskommittéerna för 
revolutionens försvar och vi vädjade till alla om samarbete 
över hela landet för att hitta och lagföra de som försökte få 
vår ungdom att använda droger.”

Raul Castro avslutade med en hyllning till José Martí 
på 160-årsdagen av hans födelse. 

”Av honom har vi lärt oss att i svåra tider som dessa 
måste träden ’ställa sig på led för att hejda jätten med 
sjumilastövlar. Mönstringens och endräktens timme är 
slagen och leden måste tätna som silverådern i Andernas 
rötter”. 
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