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Övergripande mål
• Bidra till en nystart för socialismen och antikapitalismen 
som revolutionär grund för den politiska och sociala 
praktiken i Kuba, Latinamerika och världen.

Delmål
• Främja det kritiska marxistiska tänkandet som grund för 
att avslöja kapitalismens  strategier för fortsatt herravälde, 
och identifiera nya vägar för att bygga socialismen.
• Återerövra och sprida arvet från den revolutionära 
kampen och tänkandet i Latinamerika och världen, 
särskilt erfarenheten från den kubanska revolutionens 
maktutövning.  
• Utveckla deltagande, skapande arbetssätt, medvetna om 
att de bidrar till sökandet efter revolutionära lösningar på 
de samhällsproblem som tornat upp sig inom olika områden 
(ekonomin, grannskapen, landsbygden, institutionerna, 
etc)
• Införliva kollektiva och enskilda organisationsförslag 
och insatser för att uppnå nätverkets övergripande mål och 
berika den gemensamma handlingen. 

  Verksamhetsområde
• Skolning
• Organisering
• Kommunikation
• Internationalistisk solidaritet
• Inverkan på skolor, universitet, samhälle, institutioner etc

För kontakt mejla till   
redjovenesanticapitalistas@gmail.com 
Eller besök vår blogg https://elpuntored.wordpress.com/  
eller Facebook https://www.facebook.com/El-Punto-
451223431752895/?ref=hl&refid=12  
 Översättning Eva Björklund 2016-01-29

Unga kubaner mot 
kapitalism 
och dogmatism 

För tredje gången sedan starten 2012 kallade ungdomar 
på Orienteuniversitetet i Santiago de Cuba till ”Möte för 
vänsterungdomar” 19-23 november 2015. Målsättningen är 
att bygga  en plattform för att sprida och utveckla ungdomars 
revolutionära tänkande i Kuba och Latinamerika, utifrån 
en debatt mellan generationerna och de lärdomar som den 
revolutionära historien kan bidra med.

På mötet i Santiago deltog inte bara Orienteuniversitetets 
studenter och lärare, utan också från andra lärosäten i 
Santiago och i Havanna. Som tidigare år deltog också 
en grupp unga latinamerikaner som studerar på Kuba. 
Deltagarna beslöt den 21 november att grunda ett ”Nätverk 
för unga antikapitalister”.

Avsikten är att över generationsgränserna främja ett 
antikapitalistiskt tänkande som grund för revolutionära 
aktioner mot de utmaningar som den socialistiska 
frigörelsen ställs inför i Kuba, Latinamerika och världen. 

Detta behövs nu när kapitalismen stärker sitt herravälde 
och sitt kulturkrig för att återkolonisera sinnena, viljorna 
och makten över samhällsförändringar som påverkar 
miljoner människors liv. Detta behövs nu för att ersätta 
uppgivenhet med motstånd mot det globala kapitalistiska 
samhället. 

I Kuba sker en avpolitisering av breda samhällsskikt, 
som drar sig tillbaka till privatlivet. Samtidigt försöker en 
skenande ekonomism få fäste i den ekonomiska politiken, 
när den folkliga kontrollen minskar och institutionerna och 
organisationerna försvagas. Dessa företeelser i Kuba idag 
utgör en fara för det revolutionära projektet och den hittills 
förhärskande befrielsetanken.

https://elpuntored.wordpress.com/ 

Nätverk


