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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”.

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.

Nordisk
Kubasolidaritet möts i Köpenhamn
Text o foto • Martin Österlin
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
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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 DanskKubanskas 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
se foto nästa sida
gäster vi haft under åren.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har     Tidskriften Kuba 4/2013
publicerats i www.globalarkivet.se

Kubaner för Kuba i Europa

Vi möttes i Aten
Text o foto • Victoria Andersson

Vi kubaner bosatta i Europa höll vårt 8e möte 19-20
oktober i Aten. Dit kom ca 80 företrädare för kubaner i
16 länder, varav 2 för Kubaner för Kuba i Sverige. Till
oss utlandskubaner sällade sig också företrädare för
Kubas utrikesdepartement, Minrex, bland andra Kubas
ambassadör i Grekland Osvaldo Cobacho. Vi hade också
en särskilt gäst, Ailí Labañino, dotter till antiterroristen
Ramón Labañino, en av De 5 kubanska fångarna i USA.
Dessa möten har flera syften, bland annat att stärka
samarbetet över gränserna och därmed också stärka varje
enskild organisation, att informera oss om utvecklingen i
hemlandet, och på vilket sätt vi kan bidra.
Ailí Labañino berättade om den kamp familjerna till
De 5 driver för att få hem sina sönder, män och fäder i
frihet till Kuba. Vi kände oss stärkta och uppmuntrade att
fortsätta kampen här och att ägna varje månads femte dag
åt att ”tillsammans med våra vänner i Europa och världen
med samma kärlek och solidaritet och eviga tacksamhet
uppnå målet att få hem våra hjältar.”
Ett telefonsamtal med Ramón Labañino i fängelset i
Kentucky väckte starka känslor. Alla förstummades av
att höra honom och ögonen tårades av denna oväntade
kontakt. Ramón blev också rörd över att på detta sätt få
kontakt med kubaner utanför Kuba och försäkrade ”att tack
vare alla som deltar i den gemensamma kampen kommer
också alla 5 att uppnå sin frihet”. Han tackade för den
internationella solidaritetsrörelsen omfattande arbete och
underströk vikten av att hålla ihop i kampen för Kubas
självständighet. Och han underströk att nu återstår allt

En punkt handlade om Frihet för De 5. Där deltog Ailí Labañino, dotter till Ramon, i mitten, flankerad av två kamrater
från Italien och en från vardera Grekland och Österrike.

kortare tid till befrielsen.
Vi kubaner som samlats i Aten kom överens om att
• arbeta för att stärka våra föreningar i alla länder
• bilda en samordningsgrupp för kubaner bosatta i
Europa för att effektivisera arbetet
• intensifiera brevskrivandet till Obama och till EUparlamentet för att kräva frihet för De 5, att EU upphäver
sin ”gemensamma hållning” mot Kuba och att USA häver
sin blockad mot Kuba
• stärka aktiviteterna i våra föreningar för frihet för De 5,
och att koncentrera arbetet på att stödja den Internationella
Kommittén för De 5 i USA inför nästa Internationella möte
”5 Dagar för De 5” 2014.
Innan vi skildes åt beslöt vi att nästa års möte för
kubaner bosatt i Europa ska hållas i Wien.

Nordiskt Kubamöte på
Casa Latinoamericana i Köpenhamn
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