Ledamot Malm
Inti Peredo, Cubanos por Cuba
Svensk-Kubanska Föreningen och Cubanos por Cuba,
Kubaner för Kuba, höll i januari sin årliga träff för att fira
kubanska revolutionens och José Martis födelsedagar, och
denna gång även kampanjfinalen för ”Che 50 år i Bolivia”

Angriper Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt

Detta föranledde Fredrik Malm, Liberal riksdagsledamot, att angripa Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Tillhygge
för angreppet blev Kuba. En intressant detalj är att ledamot Malm nu, inför höstens förestående val, använder
denna över ett halvår gamla händelse för att skrämma väljarna genom att utmåla ett annat partis ledare som diktaturkramare.
Det är typiskt att högern försöker manipulera med
skräck. Och Malm gör detta med ett osmakligt påhopp på
stackars Sjöstedt som upprepade gånger offentligt bedyrat
att han föredrar ”demokratin” USA framför ”diktaturen”
Kuba.
Allt och alla som idag ifrågasätter kapitalismens herravälde demoniseras. Mediemakten – och Malm - försöker göra kapitalets världsuppfattning allmänrådande för
att befästa det borgerliga herraväldet.
Dess standardiserade antaganden om Kuba har Vänsterpartiets ledning sedan länge accepterat som egna, så
ledamot Malm behöver inte oroa sig över Sjöstedts hållning. Lyckligtvis har Vänsterpartiet fortfarande många
medlemmar som stöder Kubas folkstyre gentemot det internationella kapitalets diktatur och dess försök att tvinga
sig på Kuba.

Grunden för det borgerliga herraväldet

Rätten att bestämma över vad som är och inte är demokrati är grunden för det borgerliga herraväldet. Det skulle
vara intressant att veta om ledamot Malm alls är medveten
om att vad kapitalismen som system har lyckats åstadkomma i den fattiga tredje världen. Utplundring, svält,
terror och krig har orsakat miljontals döda och miljontals
utvandrare. Från Latinamerika utvandrar de till USA och
från Afrika till Europa för bättre framtid. Kanske ledamoten hade semester när båten Aquarius med 626 flyktingar
tog sig till Europa.

Cubanos por Cuba i Sverige ställde upp på Revolutionstorget 1 Maj 2018 med sin banderoll och svenska flaggan.

gelägen att häva den ekonomiska blockad som syftar till
att strypa Kubas befolkning och locka dem att utvandra
till rikedomens hemvist. Och bryr sig inte heller om att
USAs skamliga tortyrfängelse på ockuperad mark i Guantánamo, Kuba, fortsätter i orubbat bo.
Med samma konsekvens lägger han inte någon vikt vid
Kubas låga barnadödlighet, höga medellivslängd, allomfattande kostnadsfria hälsovård och utbildning, höga näringsintag, i nivå med de rika ländernas.

Kubas verklighet ointressant

Ledamot Malm är inte intresserad av Kubas verklighet,
lika lite som Vänsterpartiets ledning är det. De är överens,
så användningen av Kuba för påhoppet på Sjöstedt verkar
lite desperat.

Flykt från svält och fattigdom

•

De verkar inte ha flytt varken från kommunism eller socialism, de flydde från den svält och fattigdom som västvärldens utplundring och krig orsakat i Afrika.
Förmodligen kommer många förklaringar från höger
om att den formella demokratin inte tillämpats korrekt i
dessa länder. Men då måste vi analysera varför, och varför
de trots enorma rikedomar förblir fattiga. Kan det vara att
råvarorna har hamnat i andra händer? Kan det vara så att
de krigar för att kriget är bästa affären – för dem som tillverkar vapen?
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