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Kuba med och efter Fidel Castro
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Eva Björklund
För drygt ett år sedan inbjöd LAI och ABF till en
liknande diskussion. De beskrev då läget med orden ”när
det tidigare handelsembargot upphävts” – en okunskap
som måste betraktas som tjänstefel av en institution för
studier av Latinamerika.
Årets inbjudan innehöll inte samma blunder, men
samma tydliga politiska ordval: USAs världsomfattande
ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba
förminskades till en ”bojkott”. Och ett folk som lyft sig
från absolut elände 1959 till en hälso- och utbildningsnivå
som den rika världens, förminskades till ”satsningar som
gynnat tidigare eftersatta grupper”.
Och det ständiga mantrat om ”inskränkningar i
mänskliga rättigheter”, som dock inte avser rätten till hälsa,
utbildning, arbete, kultur eftersom det är allmänt erkänt
att dessa grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses
bättre i Kuba än i de flesta länder i världen.
Är det rimligt att klistra dessa tillmälen just på Kuba,
undantaget i en världsdel präglad av massivt förtryck,
våld, försvinnanden, mord, tortyr? De har inte ens stöd
i Amnestys årsrapport 2015/16 där USAs brott mot
mänskliga rättigheter vuxit till 16 sidor, Kubas krympt till
6 rader - om godtyckligt kvarhållande av några personer.
Och det slentrianmässiga ”det stora antalet politiska
fångar” Finns de alls? Och när de fanns, hur många?
dömda för vad? För att mot betalning från USA verka för
regimskifte, vilket är brottsligt i de flesta länder? Då beror
ju mängden mer på USA inblandning än på Kuba .

Och CIAs allmänt erkända mordförsök på Fidel
ifrågasattes med ett ”påstås”
Och upplägget detsamma, en kritisk samtalsledare
(diktatur, polarisering), en kritisk akademiker (diktatur,
generationsmotsättningar, ungdomen lämnar landet), en
i någon mån uppskattande svensk regeringsföreträdare
med förhoppning om demokratisk utveckling och
marknadsekonomi med bibehållna sociala fördelar (kanske
som gamla Sverige – ett hägrande folkhem?) och så en
författare, denna gång kubansk.
Förra gången var det Tomas Gustafsson, känd
specialist inom förhärskande nedsättande syn på Kuba. I
år lyftes stämningen när René Vásquez Díaz fick ordet,
och berättade om misären och skräckväldet före 1959,
om Kubas formidabla motstånd mot USAs ekonomiska,
psykologiska, propagandistiska och terrorkrigföring. Och
en nationalförsamling som precis antagit en budget som
avsätter 73 % till den sociala välfärden, bara som exempel.
”Castro hyllas och kritiseras” sa inbjudan, men vem
kritiserar och vem hyllar i den globala maktordningen,
den rika världens självpåtagna rätt att döma och forma
den fattiga för egen vinning? Den präglade samtalet
medan orsaken till alla hyllningarna inte nämndes: Kubas
enastående, medmänskliga, samhälleliga och hållbara
utveckling trots USAs ekonomiska, psykologiska och
propagandakrigföring och miljardstöd till undergrävande
verksamhet i hopp om att krossa tilltron till att kunna värna
sitt solidariska samhälle mot de nya utmaningarna.

naturens rättigheter. Stater som förvägrar kvinnor och
transpersoner rätten att bestämma över sina kroppar.
För mig är de inte demokratier utan demokraturer, som
sätter kapitalets rättigheter högst och styrs av penningens
diktatur.
Jag har synpunkter på demokratin i Kuba. De
gräsrotsdemokratiska organ som tycks finnas där, vars
förtjänster kommit fram de gånger ön drabbats av
naturkatastrofer och den folkligt baserade beredskapen
mycket snabbt fått samhället på fötterna igen, imponerar.
Samtidigt oroas jag över det demokratiska underskott som
enpartisystem och begränsningar av fri- och rättigheter
innebär. Jag har förståelse för de historiska orsakerna i en
fientlig omvärld med överhängande risk för invasion från
USA och den kriminella blockad landet fortfarande utsätts
för. Den krigsliknande situationen har pågått under 57 år
med USA som huvudangripare med stöd från merparten av
världens demokraturer.
Men bortsett från vad jag gillar och ogillar sätter jag
det kubanska folkets rätt att själva styra sin framtid, utan
imperialistiskt inblandning, högt. Det gäller även deras rätt
att själva bestämma i vilken takt de vill revolutionera sin
revolution.

Därför vägrar jag vara tyst nu när Kuba döms utifrån
koloniala parametrar. Det globala nords definitioner av
”sann” demokrati är formade utifrån egna ekonomiska
intressen och tummas på när dessa står på spel. De gällande
definitionerna av ”demokrati” och ”rättigheter” har inte
formats i global konsensus. Syd bjöds in när de redan var
färdiga, och kampen för omdefiniering pågår ständigt, när vi
urfolk och andra kämpar även för naturens rättigheter. Det
globala nord och makteliterna i syd ska inte ha ensamrätt,
eller rätt överhuvudtaget att begränsa mänskliga rättigheter
till medborgerliga och politiska. Vi människor är mer än
medborgare. Våra rättigheter är ekonomiska, sociala,
kulturella, medborgerliga och politiska samt odelbara.
Fidel Castro är död, men kommer att leva vidare genom
den kubanska processen, genom vunna och framtida
rättigheter. Han överlevde de över 600 attentat som USA
utsatte honom för, försvarade den lilla öns självständighet
från förövaren i norr, bidrog till välfärdens framväxt och
andra länders befrielseprocesser, inklusive befrielsen från
apartheid i Sydafrika, för att slutligen dö en värdig och
naturlig åldersdöd. Därför kommer han att fortsätta lysa
bland andra stjärnor som inspirerar den fortsatta kampen
mot orättvisorna i denna långa mörka nyliberala natt.
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