Antikubansk provokation gick om intet
Minrex (Kubas UD) 20180309
Utländska krafter försökte att med ett ”demokratipris”
smutskasta Kuba och skada diplomatiska förbindelser
med andra länder. Operationen finansierades och stöddes
av kontrarevolutionära grupper utomlands, organisationer
som USAs och Spaniens ”Demokratiskt Initiativ” IDEA;
Panamerikanska Demokratistiftelsen; Minnesstiftelsen
över Kommunismens Offer och en liten, olaglig,
antikubansk grupp som redskap. OAS generalsekreterare
Almagros medverkan saknades inte.

Samma sak förra valet

De försökte med en liknande operation förra valet, då
även CADAL, Centrum för Latinamerikas Öppnande
och
Demokrati, deltog liksom Interamerikanska
Demokratiinstitutet i Miami (ledd av CIA-agenten,
terroristen Carlos Alberto Montaner), som alla aktivt
arbetat mot Kuba med stöd från USAs stasfinansierade
Nationella Demokratifond NED, med syfte att bedriva
omstörtande verksamhet mot Kuba.

Omstörtande verksamhet

Dessa organisationer har omfattande meritlistor från
omstörtande verksamhet för att bryta ner Vårt Amerikas
progressiva regeringar, för vilket de har ägnat avsevärda
ansträngningar och resurser. Självklart håller de tyst
om USAs hot och uppmuntran till militärkupp mot
Venezuelas Bolivarianska Republik, och om alla USAs
kupper i världsdelen, om fattigdom och hunger och om
den religiösa och rasistiska diskrimineringen i världsdelen.
Dessa organisationer och deras ledare kan aldrig
förväntas delta i kampen för social rättvisa och jämlikhet,
eller stöd till folkliga och fackliga ledare och journalister
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som mördats på grund av sina politiska ideal, eller offren
för paramilitära grupper och organiserad brottslighet.

Störa valdeltagandet

Denna gång försökte de dra igång ett spektakel som skulle
störa det normala valdeltagande i Kuba. Detta ingår i en
kommunikationsstrategi i samarbete med internationella
och sociala medier, för att bryta mot våra lagar och
undergräva våra rättmätiga och legala myndigheters
auktoritet.
Valobservatörer - sabotörer
Fastän de var mycket medvetna och förvarnade om att de
inte var välkomna till Kuba med dessa syften, erbjöd sig
Colombias och Bolivias f.d. presidenter Andrés Pastrana
Arango och Jorge Fernando Quiroga Ramírez, och
chilenska vice företrädaren för Oberoende Demokratiska
Unionen, Jaime Bellolio Avaria, att delta i denna
provokation på kubansk mark, varför vi i enlighet med
vår lagstiftning och internationella normer inte lät dem att
komma in i landet.

Del av offensiven mot Latinamerikans folk

Denna operation ingår i den imperialistiska offensiven
mot Latinamerikas folk, som de förorättar med försök att
bryta upp den grundlagsenliga ordning folken fritt har valt.
Därför måste de ta till utländska figurer och tillgångar för
att uppnå sina mål.
Varenda gång de håller på så här, på ett eller annat sätt,
kommer de att mötas av kubanska folkets orubbliga svar,
ett som håller ihop, lojalt med revolutionens principer,
som kommer att ske på söndag 11 mars, när vi ska välja
våra företrädare.
Översättning Eva Björklund

•

Miguel Díaz-Canel,
nyvald president i Kuba

Den 5e i ordningen sedan 1959. Efter
Manuel Urrutia 1959, Osvaldo Dorticos
1960, Fidel Castro 1976, och Raúl Castro
2013. Han fyllde 58 år dagen efter sin
utnämning. Han är född och uppvuxen i
Santa Clara, länshuvudstad i Villa Clara.
Utbildad ingenjör på länets universitet där
han sedermera varit lärare. Han var medlem
i Ungkommunistförbundet, sedan partiet, och
mycket uppskattad och omtyckt ordförande
i Villa Claras länsförsamling. Efter förra
allmänna valet i Kuba 2013 valdes han till
förste vice president, och visade sig väl kunna
bära det ansvaret. Så det var allmänt förväntat
att nationalförsamlingens valberedning skulle
föreslå honom till presidentposten, och att
han skulle bli vald med acklamation.

•

Den blivande presidenten köar vid en vallokal i
Santa Clara, 11 mars 2018.
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