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Ches ekonomiska tankevärld lever i Kuba
Carlos Tablada/EB

Den kubanska ekonomen Carlos Tablada talade på
ett möte i Stockholm i början av 90-talet om det kritiska
ekonomiska läget efter att Sovjetblocket kollapsat och
Warszawapaktsländerna gått över till andra sidan, dvs gick
med i USAs blockad. Och talade om den ekonomiska
politik som skulle ta kubanerna ur krisen. Han var
optimistisk, och överförde en del optimism till oss som var
väldigt bekymrade över de umbäranden som den dubbla
blockaden förde med sig för kubanerna.

Om Kubas Ekonomiska och Sociala Riktlinjer

Nu talade han i Vallegrande drygt 20 år senare, på
seminariet Ches ekonomiska tankevärld och övergången
till socialism om de nya Riktlinjerna för den ekonomiska
och sociala politiken, efter att Kuba faktiskt lyckades
ta sig ur 90-talskrisen. Även nu är många Kubavänner
bekymrade, men inte så mycket över risken för brist på
mat och andra förnödenheter, utan över vad de växande
klyftorna kan innebära för socialismens framtid.
Och lugnade många igen. Han talade om att Ches
ekonomiska tänkande lever vidare i de miljoner kubaner
som håller stånd mot USAs blockad och i de tusentals
kubanska läkare och sköterskor på internationalistiska
uppdrag i Latinamerika och världen.

Enligt Tablada framhöll både Fidel och Che redan
de första åren behovet av kritisk analys i byggandet av
socialismen och påtalade de faror som låg i att fortsätta
den väg som kapitalismen dragit upp, vilket historien har
gett dem rätt i.
Den kubanska ”krisekonomin”, som hela tiden var under
angrepp från USA, kunde upprätthålla sitt samhällsprojekt
och visa hela Latinamerika och världen sin förmåga och
självständiga, värdiga hållning.
Och, underströk Tablada, ungdomens roll i utvecklingen
av landet är grundläggande och ett sätt att bygga vidare på
Ches ideal.
Tablada deltog i Världsmötet om Guevaras tankevärld,
tillsammans med den likaledes kubanska ekonomen och
författaren Orlando Borrego, som var Ches statsesekreterare
på ekonomidepartementet.

Optimistisk även denna gång

”Ches ideologi lever ännu påtagligt i Kuba, trots de
svåra utmaningarna på 90-talet, landet är fortfarande till
för sina invånare, som aldrig har ställts till marknadens
förfogande.” Tablada sa också att det är svårt att förstå
Ches ekonomiska vision utan att ha studerat Fidels och
José Martís tankevärld.
”Vi måste börja vid grunden, och en av Ches lärare var
Fidel. När jag började studera Che Guevaras tankevärld
insåg jag att den blir svår att förstå utan att först ha tagit del
av Fidels idéer om ett rättvist samhälle.
När jag fördjupade mig i Ches tankevärld kunde jag
bekräfta hur levande den är idag, och det är inte så konstigt
för Che, precis som Fidel, var visionär, en som kunde
föreställa sig framtiden”, sa Tablada.

Samma grundval, deltagande demokrati

”Som vi kan se idag förutsåg båda mycket som har
hänt sedan dess. Och lade många av de grundvalar som
fortfarande gäller, som deltagande demokrati, medborgarnas deltagande i formuleringen av de ekonomiska,
sociala och politiska förändringarna, och behovet av
att planera ekonomin, vilket inte är detsamma som att
centralisera den.
Det går inte att begränsa Che till en duktig
tillämpare av marxismen-leninismen och författare av
Budgetfinansieringssystemet som han drog upp, som var
precis vad revolutionen behövde den första tiden”..
Tidskriften Kuba 4/2017

Foto Eva Björklund
På seminariet Ches ekonomiska tankevärld och övergången
till socialism talade Carlos Tablada och Orlando Borrego
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