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Om Kubas framtider – med Kuba
Eva Björklund

Och vilka skulle tala där, jo även kubaner själva,
och vilka organiserade, jo engelska LO i samarbete
med Storbritanniens Cuba Solidarity Campaign. På
konferensen samlades samhällsforskare, politiska
sakkunniga och skribenter från Kuba och Storbritannien
i en heldagskonferens för att utifrån Kubas verklighet
tala om framtidsperspektiv inom områden som ekonomi,
investeringar, hälsa, internationalism, fackföreningsrörelse
och demokrati. Hur försvara revolutionens landvinningar,
få fram investeringskapital, få slut på blockaden

17 december, ur kubanskt perspektiv

Carlos Alzugaray: ”Om USA kan godta de normala
grundläggande villkoren för mellanstatliga kontakter
då kan vi börja tala om normalisering. Det innebär inte
att motsättningarna försvinner. Det finns en historisk
konflikt mellan USAs härskarambition och Kubas vilja
till oberoende och självbestämmande. Det är en oförsonlig
motsägelse. Men vi kan hantera den. Det var vi redan visat.
Vi skulle inte handla som vi gör om vi inte visste att vi har
rätten på vår sida. ”

Har USA givit upp sin systemskiftespolitik,
eller bara ändrat taktik?

Alzugaray: ”Jag kallar det för Roberta Flack strategi,
”killing me softly with your song”. Vi måste noga se upp
och inte låta oss förledas.”
Arleen Rodriguez: ”USA tänker fortfarande få ner
oss på knä. Tidigare med aggression, nu förföriskt. För
att uppnå normala mellanstatliga förbindelser måste USA
häva blockaden, upphöra med program för systemskifte,
lämna Guantanamo,
Brian Wilson: Låt inte någon tro att blockaden är
överstånden, överallt finns hindren. Brittiska regeringen är
medbrottsling, inte aktivt, men genom att vägra göra något
som går emot USAs politik. Ingen brittisk bank vågar ens
tänka på Kuba av rädsla för USAs sanktioner.

Carlos Alzugaray i talarstolen. I panelen längst till höger
Arleen Rodriguez. Foto Martin Österlin

Deltagare från Kuba

Arleen Rodriguez, f.d. parlamentariker, progamledare på
kubansk TV.
Rafael Hernandez, författare, redaktör för Kubas ledande
samhällspolitiska tidskrift Temas,
Carlos Alzugaray, erfaren diplomat, politisk analytiker,
specialist på internationella förbindelser.

Från Storbritannien

Brian Wilson, f.d. minister och Labourparlamentariker,
Victoria Brittain, f.d utrikeskorrespondent på the Guardian,
Samt ett tiotal framstående läkare, forskare, historiker,
fackliga ledare, professorer.
Från Kanada: Keith Bolander: Kanada, författare
till två böcker om Kuba.

Vad gäller nu?
Vaksamhet och fortsatt solidaritetsarbete.

Rodriguez: Mediemakten försöker få världen att tro att
blockaden är hävd, låt dem inte avväpna solidaritetsrörelsen.
Alzugaray: Solidaritetsrörelsen måste prioritera
kampen mot den olagliga och omoraliska blockaden.
USAs väljare kan välja Marco Rubio, Jeb Bush, Donald
Trump – ingen vet. Men vi måste inse att vi ännu inte nått
den punkt när denna process av förbättrade förbindelser
blir oåterkallelig. Solidaritetsrörelsen måste vara på sin
vakt mot alla manövrer mot Kuba. Vi behöver ert stöd. Vi
kommer att fortsätta att bygga det blomstrande, hållbara
och rättvisa samhället. Kubas folk kommer inte att lämna
någon utanför.

Läs mer på www.cubasolidarity.org
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