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översättning EB med författarens tillstånd

oktober fördömde blockaden med 188 röster mot 2.
Vad världen än må tycka, USAs handlingar är legitima 

därför att vi säger det. Principen formulerades av den 
eminente statsmannen Dean Acheson 1962, när han 
instruerade American Society of International Law att inte 
invända när USA bestraffar utmaningar mot sin ”makt, 
ställning och prestige”. 

Kuba begick det brottet när de slog tillbaka den USA-
stödda invasionen och sedan hade mage att överleva ett 
angrepp avsett att ”rikta all världens terror” mot Kuba, 
som Kennedys rådgivare och historieskrivare Arthur 
Schlesinger uttryckte det.  

När USA uppnådde sin självständighet ansträngde 
de sig för att få komma med i den tidens internationella 
samfund. Det är därför Självständighetsförklaringen börjar 
med att uttrycka sin avsikt att visa ”tillbörlig respekt för 
mänsklighetens uppfattning”.

En avgörande faktor var steget från ett oordnat förbund 
till en ”fördragsvärdig nation”, som diplomatihistorikern 

Hur ser demokrati ut? 
  Eva Björklund

Det är rubriken på en recension i Monthly Review av 
en ny bok av den kanadensiske samhällsvetaren Arnold 
August. Han har länge följt den kubanska utvecklingen men 
har nu också tagit en titt på utvecklingen av demokratin 
i ALBA-länderna i boken: Kuba och dess grannar: 
Demokrati i rörelse (se www.democracycuba.com).   

Boken recenseras av Stansfield Smith som en ”viktig 
bok om deltagande demokrati och folkmakt i de ALBA-
länder som utgör bålverk för 2000-talets socialism 
och antiimperialism i Latinamerika: Kuba, Venezuela, 

Ecuador och Bolivia. […] Boken ger oss inte bara den 
kanske mest kunniga redogörelsen på engelska för Kubas 
valsystem. Den tillhandahåller också många möjligheter 
att följa den diskussion som pågår bland kubaner om hur 
samhällsdemokratin ska öka och byråkratin bekämpas.” 

USAs demokratifasad 
Arnold jämför också med hur det är i USA och 

omöjligheten för folkflertalet att delta i ett politiskt 
system som grundar sig på rätten till hejdlös privat 
kapitalackumulation. Han noterar James Madison – en av 
grundlagsfäderna i USA och dess fjärde president – och 
hans målsättning: att skapa ett system som upprätthåller 
skenet av folkstyre men så lite innehåll som möjligt.  
USAs grundlag nämner inte ordet demokrati, och inte 
heller folkmaktens suveränitet. USAs tvåpartisystem har 
upprättats av eliten som knyter upp folkrörelserna och 
upprätthåller den egna sociala och ekonomiska makten. 

2000-talets socialism
Smith konstaterar att det är ett svävande begrepp, 

men kan sägas mena folkmakt, deltagande demokrati, 
antiimperialism. Den kräver stopp för utplundring av 
naturtillgångar för att i stället utan att förbruka dem kunna 
använda dem för att förbättra folks liv. Av ALBA-länderna 
kan bara Kuba kallas socialistiskt där ”folkflertalet 
kontrollerar de huvudsakliga produktionsmedlen” och 
vidmakthåller ”övergripande statlig ekonomisk planering”. 
Boken kommenterar Venezuelas, Bolivias och Ecuadors 
utveckling, framsteg och problem och olika grad och form 
för deltagande demokrati men huvuddelen ägnas åt Kuba. 

”August utmanar föreställningen om den auktoritära 
staten och bristen på demokrati på Kuba. Han redogör 
för de stora steg som tagits för att föra över den politiska 
och ekonomiska makten i folkets händer, till att börja 
med jordreformen, bildandet av kvarterskommittéerna 
CDR som blev organ för lokalt deltagande och 
beväpningen av hela folket genom hemvärnet. 1961 kom 
alfabetiseringskampanjen som ändrade livsutsikterna 

Eliga H. Gould uttrycker det, som respekterade den 
avtalade europeiska ordningen. Genom att uppnå en sådan 
status erövrade den nya nationen också rätten att göra som 
den ville inom landet.

Den kunde sålunda fortsätta med att befria sig från 
den inhemska befolkningen och utvidga slaveriet, en 
så ”avskyvärd” institution att den inte kunde tolereras i 
England, som den framstående juristen William Murray, 
Earl of Mansfield, fastställde 1772. Utvecklingen av 
den engelska lagstiftningen var en faktor som tvingade 
slavägarsamhället i Nordamerika att undandra sig dess 
räckvidd.

Att bli en fördragsvärdig nation innebar således många 
fördelar: utländskt erkännande och frihet att göra som man 
ville utan inblandning utifrån. Övermakt gör det möjligt 
att bli en skurkstat och fritt kunna trotsa internationell 
lag och normer. Samtidigt möts den av växande motstånd 
utomlands och bidrar genom självskadebeteende till sin 
egen nedgång.
Översättning EB med tillstånd från The New York Times Syndicate

Arnold August
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för miljoner människor. Och i början av  70-talet 
arbetade folkrörelserna och kommunistpartiet fram det 
grundlagsförslag som diskuterades i ett jättelikt folkligt 
rådslag på alla arbetsplatser, skolor, grannskap  och sedan 
antogs genom folkomröstning. Med den nya grundlagen 
inrättades de folkvalda beslutande organen på kommunal, 
läns- och nationell nivå.”

Smith refererar också Augusts beskrivning av  80-talets 
kampanj för att rätta till misstag engagerade på samma sätt 
hela folket för att bekämpa byråkrati och korruption, vilket 
bara kan ske effektivt genom verklig deltagande demokrati. 
När de skulle ta sig ur den förödande 90-talskrisen skedde 
detsamma, då organiserade fackföreningsrörelsen och 
bonderörelsen ”Arbetarparlament” som diskuterade vilka 
åtgärder som skulle vidtas efter att nationalförsamlingen, 
dvs landets parlament, inte kunde komma överens om tagen.  
Kontrasten kunde inte vara större till de ”krispaket” som 
tvingats på andra länders folk med 90-talets chockterapier, 
nu upprepade på 2010-talet.  

Partikongressen 2011-12
Smith skriver att  Augusts kapitel om partikongressen 

för ett par år sedan och den folkliga diskussion som 
föregick den är i sig värt hela boken. Det belyser den 
hela landet omfattande deltagande demokratiprocess som 
ledde fram till partikongressens och nationalförsamlingens 
beslut om att ”förändra allt som behövde förändras”.  Det 
långtgående beslutet att minska antalet statligt, läns- och 
kommunalanställda med en halv miljon måste få ta sin tid 
så att ingen ställdes på gatan utan möjlighet att försörja 
sig. Det var enligt August ett uttryck för ”den långtgående 
demokratiska politiska kulturen och det ömsesidiga utbytet 
mellan folket och dess valda ledning”. Det handlade om 
att, med Raul Castros ord, ”på ett organiserat sätt och med 
alla arbetares medverkan decentralisera samhällssystemet” 
och ”inte kopiera någon igen”.

Malmö med spanskstudier i Cienfuegos. Studerande från 
andra nordiska länder är också välkomna. Vi diskuterade 
också våra stora mediers oftast obefintliga eller snedvridna 
hantering av Kuba och Latinamerika. Krista Sørensen, 
Dansk-Kubanskas vice ordförande, redogjorde för Dansk-
Kubanskas lotteri med en Kubaresa som första pris: ”Vårt 
årliga lotteri har gett oss unika möjligheter att tala med 
massor med människor om Kuba när vi säljer lotterna!”

Köpenhamnsmötet kom överens om att satsa kraftfullt 
för att stödja, bl.a. ekonomiskt, kampanjen www.
voicesforthefive.com som kulminerar 7-8 mars 2014 i 
London med den Internationella rättsliga undersökningen 
av fallet De Fem Kubanerna. 

De Nordiska mötena har vi vartannat år. Åren 
däremellan har vi Europeiska möten. Det är ett intensivt 
erfarenhetsutbyte. Vi knyter personliga kontakter och  delar 
med oss av vårt material och kan genomföra gemensamma 
projekt som t ex de nordiska turnéerna med kubanska 
gäster vi haft under åren.                  se foto nästa sida

August ägnar också ett kapitel åt ”dissidenterna” och 
bloggarna från höger till vänster, både inom och utanför 
Kuba, de som skriver för USA-finansierade ”Encuentro” 
(säte i Spanien) eller ”Havanatimes” (som under 
vänstermantel publicerar USA-standardiserad ”kritik mot 
Chavez-diktaturen”) (se cubamoneyproject.org). Men 
viktigare ändå tycker Smith det är att “August ger oss en 
inblick i karaktären på de livliga diskussioner och debatter 
som nu äger rum på Kuba”, men som utländska medier 
inte informerar om, till skillnad från den kubanska. Det är 
en utveckling av civilsamhället där ”medborgarna blir mer 
aktiva och medvetna om sin roll”.

Medborgardeltagande är beroende av medierna för 
att få den information de behöver. Lyckligtvis, skriver 
Smith, är de kubanska massmedierna inte i händerna på en 
bolagselit. Men den har andra problem och måste förnyas 
för att kunna bidra till samhällets förnyelse. Journalister 
som bara nöjer sig med företagsledares uttalanden duger 
inte, och byråkrater och administratörer lider ofta av 
högmod. Det undergräver förutsättningarna för folkligt 
deltagande och kontroll. 

Det sjunde kapitlet i Augusts bok är en grundlig 
genomgång av Kubas valsystem, den folkliga nomineringen 
på grannskapsnivå, de hemliga valen, rapportskyldigheten, 
avsättbarheten osv. August menar att förutsättningarna 
för fortsatt fördjupad demokratisering av det kubanska 
samhället finns hos gräsrötterna, hos kommundelsråden 
och kommunfullmäktige. 

”Kuba är ett laboratorium … för en ny socialism och 
demokrati” sammanfattar August. Som kubanerna säger, 
de har ingen handbok att följa för att bygga socialism. 
Varje steg framåt kan bara pröva sig fram, och rätt till 
misstag när så sker. Och med tanke på att USAs hökar på 
vakt dygnet runt för att hitta något misstag, någon öppning 
för det regimskifte de eftersträvat i 50 år, måste Kuba ta 
det försiktigt.    

Dansk-Kubanska Föreningens ordförande Helene 
Caprani hälsade välkommen till Casa Latinoamericana som 
Dansk-Cubansk Forening nyss flyttat in i och delar med 
ett tjugotal andra organisationer. Förutom från de nordiska 
länderna kom representanter från Irland, Nederländerna 
och Kuba. Elio Gámez, vice ordförande för ICAP, Kubas 
vänskapsorganisation, och Gladys Ayllón, ICAP:s ansvarig 
för de nordiska länderna, talade om förberedelserna för 
Tredje världsmötet för Kubasolidaritet i oktober 2014 
i Havanna. Enligt Elio Gámez är 2 012 organisationer 
Kubasolidaritet i 152 länder inbjudna.

Vi fick veta att nästa Nordiska Brigad blir 14 december 
2014 till 3 januari 2015. Helene Caprani intygade att 
”brigaderna blir bara bättre och bättre”. Hafthor Palsson 
sa att på Island har de ”fått många unga som engagerar sig 
i föreningen tack vare brigaderna”. Brigadlägret rymmer 
256 och vi var överens om att satsa! 

Ola Nilsson från Svensk-Kubanska Föreningen talade 
om succén med Kubakursen Kvarnby Folkhögskola i 

Nordisk Kubasolidaritet möts i Köpenhamn
Text o foto • Martin Österlin
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