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Så länge orättvisan finns, uppstår revolutioner  
Kubas förre president  Raul Castro satt ordförande un-

der avslutningen och konstaterade att “så länge orättvisan 
finns, uppstår revolutioner”.

Sluttuttalandet vid FSP 2018 koncentrerades på län-
dernas självbestämmande för att befästa demokratin mot 
USA inblandning; att främja de progressiva, folkliga och 
vänsterkrafternas enhet; fördjupa förändringsprocesserna 
i varje land; öka takten i den regionala integrationen och 
övervinna högerkrafternas motangrepp; stärka den världs-
omfattande fredsrörelsen och försvara utropandet av La-
tinamerika som Fredszon; inleda en internationell tvitter-
kampanj för Lulas frigivning; samordna handling mellan 
vänstern i Europa och Latinamerika/Karibien.

Ett tema av särskild vikt var behovet att demokratisera 
massmedia:  Kommunikation är makt! 

Läs mer på hemsidan 
www.svensk-kubanska.se

• Lärdomar för Nicaragua, från Haiti
• Sedan 18 april har solidaritetsrörelsen diskuterat 
frågan hur man ska tolka händelserna i Nicaragua [ … ]
• Sverige, Nicaragua och Colombia
• USA vill utplåna exemplet Nicaragua, m fl inlägg
• Maduro överlevde mordförsöket, men journalistiken
 gjorde det inte

Den 17 juli invigdes för 24:e gången Foro Sao Paulo 
(FSP) – för 3:e gången i Havanna – med 626 deltagare från 
medlemspartierna och från sociala rörelser i Latinamerika 
och Karibien, samt en delegation från EU-vänstern.

  Fidels och Lulas initiativ
Första FSP ägde rum i Brasilien 1990, på initiativ av 

Lula, Arbetarpartiets ordförande, och Fidel Castro. Ber-
linmuren hade fallit, den USA-stödda högern gick på of-
fensiv i Latinamerika och Karibien med ”enda vägens” 
nyliberala program. 

Syftet med FSP var att samla vänsterpartier, progres-
siva organisationer och sociala rörelser/aktivister till mot-
stånd. De behövde en egen motrörelse och tankesmedja, 
det var syftet med FSP.

Jag hade förmånen att vara med på FSP i Buenos Aires 
2010. Då hade i stort sett alla länder i området progressiva 
regeringar, som deltog i FSP. Men där blev Honduras stör-
tade president Manuel Zelaya ett levande bevis på USAs 
beslutsamhet att stoppa vänstervågen. Det var med kup-
pen mot denne Honduras demokratiskt nyvalde president 
som Obama inledde sin regeringstid, för att sedan övergå 
till ”mjukare metoder” för samma syfte.

USA har lyckats vrida klockan tillbaka
Och nu 2018 år måste FSP konstatera att USA med me-

dialt herravälde och omfattande finansiering av s. k. iden-
titetsbaserade kontrarevolutionära s. k. NGOer, ofta rena 
terrorister, lyckats vrida klockan tillbaka.

I sitt invigningstal sa FSPs verkställande sekreterare 
Mónica Valente: ”Detta möte är lika viktigt som det första 
FSP 1990 i Brasilien. Utmaningarna är många, men vi ar-
betar djupt engagerade för vänsterns enighet, inom ramen 
för Vårt Amerikas gemensamma mål, för samarbete mel-
lan våra folk, partiet och sociala rörelser. Så kommer vi 
att segra.” 

Ett särskilt plenum ägnades åt Fidels tankevärld och 
analys av världsläget, Latinamerika och Karibien.

Kubas president Miguel Díaz-Canel konstaterade: att 
FSP befinner sig vid god hälsa: Här är vi, 625 deltagare, 
varav över 60 parlamentariker, från över 50 länder samt 

• ”Attentat” i Frankrike, ”påstått attentat” i Venezuela – 
”Terrorist” i Madrid, ”rebell” i Caracas 
• Den internationella högern, USA, Colombia och Spanien 
intensifierar sitt strypgrepp om Venezuela
• Motiven bakom kuppförsöket mot Venezuelas president
• President Maduro utsattes för fyra beväpnade drönare i 
terroristattack
• Latinamerikas vänster samlad i Foro Sao Paulo i Ha-
vanna 180722

På podiet Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez, Vene-
zuelas president Maduro, en okänd mötesordförande, och 
Bolivais president Evo Morales.

företrädare för 168 organisationer och 120 från de största 
sociala rörelserna, och för första gången med ett särskilt 
forum för samtal mellan partier och sociala rörelser.
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Eva Björklund

Latinamerika samlades i

Foro de Sao Paulo i Havanna


