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President 
på utrikes resa 
Eva Björklund

Miguel Díaz Canel valdes av Nationalförsamlingen 
till president den 19 april. Under maj och juni gjorde han 
rundtur till 15 kommuner i Havannalänet (se foton sid 12-
13). Sin första  utlandsresa ställde han till landets främsta 
allierade, Venezuela, redan i maj. 

Den 23 september reste han till USA och FN och i no-
vember vidtog han en omfattande rundresa via Paris till 
vänskapligt sinnade länder: Moskva, Pyongyang, Peking, 
Hanoi och Vientiane, för ett sista nedslag till London. 
Twittrade hela vägen. 

 Talade i FN och Riverside Church i New York
24.9, Talade på Nelson Mandela Peace Summit i FN.
24.9. Träffade borgmästaren Bill de Blasio och andra 

Kubavänner och kubaner i USA. På onsdagkvällen talade 
han i New Yorks historiska Riverside Church. 

26.9, Talade i FNs Generalförsamling

  I november till  Europa och Asien
1.11 I Moskva. Efter mellanlandning i Paris och möten 

med statsministern Édouard Philippe och Unescos gene-
raldirektör, Audrey Azoulay, anlände Miguel Díaz Canel 
till Moskva. 

2.11  Möte med Rysslands president Vladimir Putin, de 
talade om partnerskap inom flera områden och om aktu-
ella internationella och regionala problem. De skrev sam-
arbetsavtal på 260 US$ för omfattande modernisering av 
kraftverk, stålindustri och infrastruktur. 

Under Díaz Canels besök i Moskva kungjorde Trumps 
säkerhetsrådgivare John Bolton nya sanktioner mot ”Ty-
ranniets Trojka”: Kuba, Nicaragua och Venezuela 

(se sid 9). 

4.11 I Pyongyang mötte han Kim Jong-Un och stats-
ministern Pak Pong Ju. De talade om samarbete inom 
turism, utbildning och hälsovård. MDC twittrade: #Cuba 
says goodbye to the beautiful #RepúblicaPopularDemoc-
ráticaDeCorea, tackade för stödet mot USA blockad, som 
Nordkorea också utsätts för:  #NoMasBlock”.

7.11 I Peking, som Miguel Díaz Canel hade besökt som 
vicepresident 2013 och 2015, hade han nu ett samman-
träde med president Xi Jinping. Han besökte historiska 
platser och höll möten med representanter för olika sek-
torer, och skrev samarbetsavtal.  Han besökte Mao Tse 
Tungs mausoleum och “Förbjudna staden”, skrev i gäst-
boken och twittrade: Jag känner djup respekt, beundran 
och kärlek för Kinas folk. 

10.11 I Ho Chi Minh-staden slöt Kubas och Vietnams 
presidenter två handels- och finansieringsavtal, och talade 
på presskonferens om att fördjupa samarbetet inom för-
svar, säkerhet och diplomati och stärka samarbetet inom 
jordbruk, bioteknologi, läkemedel, utbildning, vetenskap 
och utbyte folk-till-folk. MDC lade en krans vid Ho Chi 
Minhs Mausoleum. Och twittrade: I HoChiMinh-staden 
avslutar vi vår lyckade resa i Vietnam. Cu Chí berörde oss 
djupt. Och Saigons Tekniska Centrum visade oss en väg 
framåt. Adjö Kära Vietnam. 

11.11  I Vientiane, möte med statsminister Thongloun 
Sisoulith,  generalsekreterare Bounnhang Vorachith, slöt 
samarbetsavtal med utbildnings- och idrottsministern, 
och mellan centralbankerna.  

13.11 I London, sista steget på rundresan togs han emot 
av finansministern Philip Hammond och samtalade om de 
bilaterala förbindelserna. Se sid 15

Källor: Reuters, AFP, CNN, Tqss, ACN, AP, Prensa Latina, 
Periodico26.cu

@DíazCanelIB
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Bra möte med 
Cuba-Initiative i London
Prensa Latina, nov 13

På vägen hem besökte Díaz Canel London och Cuba-
Initiative, som ingår i The Caribbean Council i London. 
Han sammanträdde med företrädare för Cuba-Initiatives 
30 medlemsföretag. Och twittrade därifrån att gruppen 
bildades på initiativ av baronessan Lady John och Fidel 
Castro.

Lord David Triesman, en av två ordföranden för CI, 
välkomnade Díaz Canel som den första kubanska presi-
dent som besökt London. Han talade om att sätta fart igen 
på samarbetet och meddelade att under första halvåret 
2019 ska de mötas igen i Havanna. 

Díaz Canel talade om Kubas fokusering på utveckling 
av ekonomin, handel och internationellt samarbete som nu 
sker med Storbritannien.  Och Kubas vilja att befästa de 
sociala och kulturella landvinningarna, men talade också 
hur blockadens belägring av Kuba har hårdnat med Trump 
och de bakslag det innebär för utvecklingen.  Och väl-
komnade Cuba-Initiatives arbete för att främja handel och 
samarbete med Kuba.

Cuba Initiative, CI, grundades 1995 och ingår i The 
Caribbean Council. CI är en icke regeringsansknuten 
organisation för att främja handel och samarbete mellan 
Storbritannien och Kuba. Ordförande är Lord Triesman i 
London och Rodrigo Malmierca, Kubas handelsminister, 
i Havanna. CI har en veckotdining: Cuba Briefing. Inrikt-
ningen ligger på turism, energi och gruvdrift, bioteknologi 
och apoteksrörelse,  IT och kommunikationer, jordbruk 
och finanser. 
Översättning Eva Björklund

Kubas utrikesminister Bruno Rodrígues, Lord David Triesman 
och Kubas president Miguel Díaz Canel. 
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