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1 januari firar den kubanska revolutionen 60 år. Det 
är en fantastisk bedrift att Kuba inte bara stått emot om-
världens fientlighet, utan också lyckats utveckla landet 
för befolkningens bästa. Det hade inte varit möjligt utan 
grundmurat stöd från den breda majoriteten. Inte heller 
utan den enighet man lyckats bevara och de gemensamma 
mål kubanerna strävar efter. 

Att revolutionen skulle fira 60 år trodde förstås inte den 
kubanska överklassen som tog med sig statskassan och 
stack till Miami för att där invänta att den gamla ordning-
en snabbt skulle återställas med hjälp av USA. Inte heller 
trodde de kubanska revolutionärerna att de 60 år senare 
fortfarande skulle vara en ö i en kapitalistisk omvärld. 

  Förändring i grunden
Revolution innebär förändring i grunden, och det är 

precis det man lyckats med. Framför allt för dem som 
bor på landsbygden är skillnaden mellan 1959 och 2019 
himmelsvid. Då: plågade av arbetslöshet, kronisk under-
näring, parasiter, analfabetism, sjukdomar och rättslöshet. 
Kort sagt, ett eländigt och ovärdigt liv. Nu: arbete åt alla, 
mat på bordet och god hälsovård. Böndernas barn går på 
universitet. Kort sagt, ett värdigt liv som ger självkänsla. 
Också för den svarta minoriteten innebar revolutionen, 
som bland sina första åtgärder avskaffade alla rasdiskri-
minerande lagar, en omvälvande förbättring. 

Kuba strider för folkrätten, en rätt som år för år trampas 
alltmer under fötterna sedan NATO:s bombningar av Ju-
goslavien. Kuba står för en kärnvapenfri och fredlig värld, 
för jämlikhet och för solidaritet.

 Hållbar utveckling
Kuba satsar på en hållbar utveckling inom miljö och 

klimat, en utveckling som är nödvändig för vår överlev-
nad. Resursanvändningen beslutas demokratiskt och det 
som styr är människors behov och inte profit. Kuba för 
en framgångsrik kamp mot rasdiskriminering, för HBTQ-

rättigheter och kvinnors jämställdhet. Barn och ungdomar 
prioriteras. Här finns nolltolerans mot social utslagning.

Revolutionen har gett alla kubaner tillgång till en rik 
kultur, trygghet, hälsovård och utbildning. Kuba är bäst i 
världen på ekologisk hållbarhet och Kuba är bäst i världen 
på internationellt bistånd och solidaritet. Det är fakta.

Däremot har man under de svåra omständigheter som 
råder inte lyckats ge den höga individuella standard som 
revolutionen eftersträvar. Det är en till synes omöjlig 
uppgift på grund av den grymma och enormt kostsamma 
blockaden. Likväl är det vad Kuba försöker göra. 

  Deltagardemokrati 
Minst lika viktigt är arbetet för att fördjupa deltagar-

demokratin så att varje medborgare känner sig engagerad 
i landets angelägenheter. Den nya grundlagen är ett stort 
steg, då besluten i högre grad kommer att fattas på baspla-
net. Själva processen  att ta fram grundlagen är en lektion i 
folkligt deltagande, där alla kubaner genom tusentals mö-
ten, har möjlighet att påverka sin grundlag. Som sista steg 
blir det folkomröstning om det framdiskuterade förslaget. 

  Världshistorisk
Den kubanska revolutionen var en världshistorisk hän-

delse med enormt genomslag på framförallt Latinameri-
kas utveckling. Det finns ett före och ett efter. Kuba är 
självklart inget militärt hot mot något land. Men dess ex-
empel inspirerar miljoner och åter miljoner i hela världen 
som kämpar mot förtryck och orättvisor. USA och alla 
dess anhängare vill utrota detta exempel som manar till 
efterföljd. Å andra sidan behöver vi som vill humanism, 
rättvisa, solidaritet och planetens överlevnad Kuba mer 
än någonsin. Det har de tusentals personer som tillhör so-
lidaritetsorganisationer med Kuba i de flesta av världens 
länder insett. Fler människor behöver komma till denna 
insikt. Det är din och min uppgift att arbeta för att det blir 
så. Till gagn för mänskligheten och för dess överlevnad.  

Solidariteten & Kubas Revolution firar 60 år!
Zoltan Tiroler & Tomas Vidén 

Detta är Kuba, kort & gott
En galen kuban

Dessa barn på väg till dagis eller skolan har varken 
Pepsi eller McDonald-burgare till mellanmål i sina rygg-
säckar. En brödbit med lite matolja och en liten flaska med 
lemonad är allt, det får duga. 

När de kommer hem har de flesta ingen laptop med in-
ternet för att göra läxorna. En gammal lärobok får duga. 

Men deras hjärtan klappar lugnt, de vet att inget ska 
hända dem, varken en kula, en vass kniv eller någon våld-
täktsman som står på lur. 

De enda vapen de känner till i skolan är penna, krita 
och suddgummi och ingen mördare, bara en omedgörlig 
lärare som ivrar för att lära ut. 

Det var härifrån vi gick vidare, härifrån kommer vi och 
här formades vi. 

Och javisst, det är ju sant att i Kuba finns diktaturen, 
den våra föräldrar och lärare infört, när de säger att du 
måste studera för att bli någon en dag! 

En diktatur som utbildar dig och som håller dig frisk 
med gratis, obligatorisk hälsovård, en diktatur där du kan 
springa omkring, leka och skrika, lycklig när som helst på 
dagen eller natten, en diktatur som för bara sju peson ger 
ditt barn vad de behöver.         Översatt: Dick E/EvaB Se foto sid 9
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