
10 Tidskriften Kuba 4/2018

Miguel Díaz Canel: 
Att leda landets regering är en ny erfarenhet med myck-

et att tänka på för att leva upp till de förväntningar som 
ställs på en folkets regering för folket. Vi formulerade fyra 
punkter: 

• För det första att – förutom att föregå med gott exem-
pel – måste alla i ansvarsställning regelbundet redovisa 
sitt arbete både för folket och överordnade instanser.

• För det andra att ständigt knyta an till och samtala 
med folk och vara på plats för de komplicerade frågorna. 
Att tala med och lyssna till folk är vårt viktigaste arbets-
redskap. Vi aktualiserar vårt medielandskap, inte bara tra-
ditionella medier och journalistik, utan den dubbelriktade 
samtalskultur som vårt land behöver, interaktionen mellan 
folk och regering genom medier och sociala nätverk.  

  Tala med folk, digitala plattformar
• Vi hoppas kunna lägga fram första etappen av elektro-

nisk ingång till landets regering, på de digitala plattformar 
för interaktion och folks deltagande i beslutsprocesser. 

• Och att innehållet är genomtänkt. Idag verkar nedslå-
ende, avmobiliserande innehåll dominera i den nykoloni-
serande medievärld de försöker tvinga på oss. Vi måste 
nå ungdomarna med uppmuntran utifrån folkets landvin-
ningar, det är min erfarenhet som studentledare, partise-
kreterare i två län och utbildningsminister. Det finns inget 
som går upp mot kontakt med ungdomars uppfriskande 
bidrag, deras drömmar och vilja att delta och bidra. 

• Men de problem vi ska lösa är komplicerade och 
krångliga, vi måste ha olika alternativ i åtanke, söka nya 
lösningar utifrån forskning och datorisering.

Vi måste ut i länen, utveckla samarbetet mellan reger-
ingen och läns- och kommunstyrelserna.

• Vi måste underlätta för lokalsamhällena att lösa sina 
problem, med självbestämmande. Förste vicepresidenten 
har uppdraget att bygga upp en struktur för direkt samar-
bete med lokalsamhällena, genom regelbundna besök, för 
ministrarna minst två länsbesök per år, och likaså Natio-
nalförsamlingens utskott, för att få överblick över problem 
och hur folk tänker, på vad, hur stämningen är, prata med 
folk om allt detta. Det behövs uppriktiga samtal grundade 
på verklighetsnära problembeskrivningar, lösa upp knutar, 
öka takten på lösningar. Det finns problem som inte har 
någon omedelbar lösning, men om vi betar av bit för bit, 
så att de inte växer, visar det att viljan finns, och en lös-
ning kommer.

• Det viktigaste hindret för landets utveckling, det 
som varje dag försvårar vardagslivet, ekonomin och sam-
hällsutvecklingen är USAs brutala blockad, ett brott mot 
mänskligheten, mot ett helt folk. USA tvingar hela världen 
att delta i blockaden. Alla kapitalflöden till Kuba försvå-

ras, bara de som verkligen vill orkar ta sig igenom i trots 
mot USA starka påtryckningar. 

• Min generation, vi som föddes under Revolutionens 
första år, är en blockerad generation. Våra barn och barn-
barn har fötts under blockad. Blockaden drabbar allt, varje 
analys av landets sociala och ekonomiska förhållanden 
måste börja med att precisera vilka hindren är, och många 
är direkt kopplade till blockaden. Men också de subjek-
tiva, det misstroende blockaden skapar och tvingar oss att 
noga begrunda varje steg, för att inte gå under. Vi vill byg-
ga en bättre värld, och till den sociala rättvisan, lägga ett 
blomstrande samhälle. Det främsta hindret är blockaden. 

  Ny grundlag för förändring
De senaste årtiondet har vi haft en intensiv debatt, om 

sociala och ekonomiska frågor, och uppdaterat vår eko-
nomiska och sociala modell med en växande ickestatlig 
sektor. Det är ingen nyliberal sektor, det är en icke stat-
lig sektor som kompletterar den statliga, relaterar till den 
statliga och bidrar till bruttoinkomsten, ingår i vår eko-
nomiska planering: hur mycket som behöver investeras i 
denna sektor och hur stor andel av arbetskraften den utgör.  

Vi har också utvecklat formerna för privat och koopera-
tiv äganderätt och bruksrätt av statlig egendom. 

Vi har också breddat vår syn på medborgerliga rättighe-
ter, mänskliga rättigheter. Vi skriver in de internationella 
avtalen om rättigheter i vår grundlag, även frågor som va-
rit tabubelagda. Detta har redan lett, inte till konfrontation, 
men vissa diskussioner.  

  Decentralisering till kommuner och län
Vi stärker kommunernas självständighet, och gör läns-

nivån till en statlig förvaltning, medan den demokratiska 
representativiteten finns på kommunnivå. 

Vi bygger socialism för att på sikt uppnå ett kommu-
nistiskt produktionssätt.Vart och ett av de två begreppen 
innebär det andra. Kommunism som samhällsform kan 
inte utvecklas i bara ett land, det måste bli en internationell 
samhällsform. Men, lägg märke till – jag har faktiskt varit 
på flera folkliga debatter, när vi besökt län och kommu-
ner – att det finns så mycket vishet i vårt folk, så mycket 
ansvar i det sätt folk går in i dessa debatter. Det bekräftar 
vad en diktarvän sa: ”ingen av oss vet mer än vi alla till-
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sammans”. Folk tycker att grundlagsförslaget är bra, och 
kommer att bli bättre när vi kan lägga till allt som kommit 
upp i den folkliga debatten, och sen har folket sista ordet.

Här finns en sak, som skämtsamt sagt, är skrattretande. 
De som är mest bekymrade över om det ska vara socialism 
eller kommunism är inte Kubas folk, utan de som angriper 
oss utifrån med en dubbelmoral som uppenbaras när vår 
verklighet behandlas utan hänsyn till historiska särdrag. 

Temat om Kommunistpartiets ledande ställning i vårt 
samhälle, som vi inte avsvär oss, som har folkflertalets 
stöd och är historiskt grundad, men ibland kan andra inte 
förstå denna kubanska verklighet, utan tolkar kommu-
nistpartiet som ett valparti, fast det inte ställer upp i val. 
Det har djupa rötter. Martí grundade Kubas Revolutionära 
Parti, den historiska grunden för dagens Kommunistiska 
Parti, som inte deltar i valen. Det var ett enhetsparti för 
en revolution för landets självständighet, grundat på enig-
het, ett öppet och demokratiskt parti för att innefatta folk-
flertalets vilja att skapa ett oberoende som inte öppnar för 
sprickor och enighetens upplösning. 

  Historisk erfarenhet av enighetens betydelse
I historien, när vår enighet har brutits upp, då har vi 

mött motgång, tillbakagång. Första självständighetskriget, 
10-årskriget, ett långt krig för 150 år sedan. Vid 100-års-
dagen underströk Fidel detta: Kubas revolution är en enda. 
Denna kontinuitet finns i grundlagen, i folkets kamp, som 
har varit en och samma genom alla dessa år. På grund av 
den splittring som ledde till ett avtal med Spanien, led-
de 10-årskriget inte till seger. Ett andra försök att uppnå 
självständighet, Lillkriget (La Guerra Chiquita) blev på 
grund av splittringen aldrig stort utan slutade med USA-
intervention, och en kringskuren republik.  

Där uppstod på 30-talet en revolutionär rörelse ”1933-
års Revolution” och som talesättet från den tiden säger: 
gick åt skogen. I brist på enighet. Revolutionen segrade 
när Fidel enade olika krafter och tog med dem i en lång 
process, till enighet inom Kubas Kommunistiska Parti, 
som inte då heller var ett valparti, utan ett revolutionärt 
parti, ett folkets parti, ett parti för att skapa enighet. 

  Fienden vet att vår enighet är vår styrka
Jag är övertygad om att Revolutionens fiende vet att 

för att besegra oss måste de spräcka vår enighet och det 
är målet för deras satsningar på undergrävande verksam-
het. Och vart vänder de sig, vilken del av folket? Till ung-
domen. Varför? För idag har vi en generation på 60 års 
avstånd från Revolutionens historiska seger. En genera-
tion som ser Revolutionens landvinningar som rättigheter. 
Som en helt naturlig sak, de har inte upplevt Revolutio-
nens första år, hur landet gjorde framsteg och uppnådde en 
stabilt gott samhälle på 80-talet. Som sedan, när socialis-
men kollapsade gjorde att vi hamnade i specialperioden*. 
Dagens unga generation, våra barn, våra barnbarn, föddes 
under specialperioden och har vuxit upp med den. 

  Ungdomen har många förhoppningar
De har många förhoppningar, framför allt att Kuba ska 

utvecklas snabbare. Revolutionen har utbildat dem, de har 
dragit nytta av den allmänna utbildningen och universite-
ten, de har kunnat ta till sig kulturen, en generation med 

kultur, utbildning och förhoppningar, en aktiv generation, 
en generation som deltar. Jag tror inte att deras främsta 
syfte är att gå emot Partiet eller Revolutionen, det är inte 
deras grej. De vill mer framsteg, att det ska gå fortare, att 
tas med i räkningen, delta, kunna bidra. De hoppas också 
på teknisk utveckling, och informationsteknik. De är in-
riktade på social kommunikation, med många inslag, men 
också medvetna om att ifall enigheten bryts kommer de 
att förlora alla Revolutionens fördelar. De är en genera-
tion med fast hållning, som inte vill splittring, inte bryta 
med Revolutionen, inte vill anslutas till USA. De försva-
rar oberoendet, självständigheten , jag tror att de kommer 
att se till att Revolutionen fortsätter. 

Försvarar rättvisa och jämlikhet
Ungdomen ansluter till det starka krav som förs fram 

i debatten att försvara den sociala rättvisa och jämlikhet 
som Revolutionen bygger på. Men många oroar sig för att 
det ska uppstå en koncentration av rikedom. 

Med tanke på våra lagar och normer och hur de till-
lämpas tror jag inte att det finns förutsättningar för acku-
mulation av rikedom och fastigheter. Men i en situation, 
där lönen förlorat sin ställning, där vi har komplicerade 
förhållanden mellan löner och priser, och det sätt på vilket 
lön utgår efter arbetsinsats, växer motståndet mot andras 
sätt att samla på sig rikedomar. I grundlagsprojektet finns 
en paragraf som förbjuder koncentration av fastigheter 
och rikedom. I den folkliga debatten ifrågasätts inte denna 
begränsning, tvärtom att formuleringarna ska skärpas. 

När det gäller rikedomsackumulation är vi alla överens, 
frågan är närmast vad som ska grundlagsfästas och vad 
som ska följas upp i lagstiftningen. Jag tror det kommer att 
klarna under debatten som pågår hela hösten. 

Samkönade äktenskap är en realitet
När det gäller samkönade äktenskap som också ingår i 

grundlagsdebatten, så är det en realitet, och inställningar 
förändras. Ungdomen har en öppnare inställning och Re-
volutionen har ett medmänskligt kall. Under dessa år har 
vi upplevt en fantastisk utveckling av tänkesätten, många 
tabun har försvunnit. Jag anser att det är rätt att erkänna 
äktenskap mellan två personer, utan begränsningar pga 
sexuell läggning. Det framförs många motargument: se-
mantiska, fortplantning, familjebildning etc. Det har fun-
nits diskriminering i vårt samhälle, inte i lag, men bland 
folk, men många har arbetat hårt för att öppna horison-
terna och förståelsen. 

Kyrkan har sina tankar, sin övertygelse, men är också 
öppen för den folkliga debatten, det är inte teater, det är 
övertygelse, och alltid när vi tagit debatten till folket har 
den revolutionära politiken blivit mer hållbar. Men som 
sagt, den folkliga debatten kommer att fälla utslaget.

Jag tror att flertalet kommer att stödja grundlagen som 
sådan, diskussionen kommer att bidra till det. Kontrarevo-
lutionen har uppmanat folk att rösta nej. Men den kuban-
ska kontrarevolutionen är en minoritet som finansieras av 
USA, en del öppet, ännu mer dolt. Men de har full rätt att 
delta i debatten, och får stå ut med att bli motsagda. 
* Den djupa ekonomiska kris som följde på Warzawapaktens 
upplösning, och anslutning till USAs Kubablockad. 
Sammandrag (40 %) och översättning av en första del, Eva 
Björklund 201811 13. Se andra delen på ”efolket.se”. • 


