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n Efter en bred valprocess valde 
Kubas Nationalförsamling den 19 
april 2018 en ny president och ny 
regering. Valet av Miguel Díaz- 
Canel Bermúdez betyder kontinui-
tet för revolutionen och det kuban-
ska socialistiska systemet. Det 
mest avgörande gäller ekonomin, 
för det är genom den som folket 
nu mest förväntar sig resultat.

Den nya grundlagen
En annan process som visar det 
kubanska folkets politiska mog-
nad, var folkomröstningen om den 
nya grundlagen. Miljontals kuba-
ner i alla åldrar fick omfattande 
information och kunde diskutera 
förslaget till grundlag.
    De folkliga rådslagen gjorde att 
det ursprungliga utkastet föränd- 
rades på olika områden och den 
enighet som uppnåddes bidrog till 
att 86,85 procent av de giltiga rös-
terna tillstyrkte förslaget, med ett 

valdeltagande på 90,15 procent av 
valmanskåren. Det är siffror som 
borde göra många länder i den 
»demokratiska västvärlden« avund-
sjuka, särskilt om man tillägger att 
det i Kuba, i motsats till många 
länder i Latinamerika, är frivilligt 
att rösta. 
    Den nya grundlagen tillstyrktes 
alltså den 24 februari i år och med 
ett mycket djupgående demokra-
tiskt innehåll. Här framhålls från 
våra föregångare viljan till obero-
ende, självständighet och anti-im-
perialism. 
    Här erkänns också Kubas 
kommunistparti som den ledande 
politiska kraften över samhälle 
och stat. Kuba kommer aldrig att 
återgå till kapitalismen, det system 
som bygger på människans utsug-
ning av människan. Bara under 
socialismen och kommunismen 
kan människan uppnå sin fulla 
värdighet. 

USA:s blockad påverkar alla
Utan tvekan försvårar USA:s 
blockad avsevärt Kubas ekono-
miska utveckling och påverkar alla 

människor som bor på ön. Med 
president Donald Trump har de 
bilaterala relationerna gått bakåt i 
många avseenden. Trump omger 
sig med en grupp reaktionära 
personer med en mycket aggressiv 
retorik och en maktfullkomlighet 
som utgår från Vita Huset. 
    USA:s blockad skärps av den 
s.k. Helms-Burtonlagen från 1996 
som försöker stärka den ekonomis-
ka blockaden genom olagliga och 
brutala påtryckningar från USA 
mot andra länder, deras regeringar 
och deras företag. 
    Helms-Burtonlagen strider mot 
internationell rätt och möts av för- 
dömanden, som upprepats under 
snart tre årtionden i de viktigaste 
regionala och internationella orga-
nisationerna. Det senaste exem-
plet är FN:s Generalförsamling 
som den 1 november förra året 
genomförde 10 omröstningar i 
rad som fördömde blockaden och 
USA:s regering blev fullständigt 
isolerad. 
    USA har utlöst en offensiv för 
att försöka återta det mediala 
utrymme man förlorat i regionen 
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Kuba återgår aldrig till kapitalismen
Den kubanska revolutionen har fyllt 60 år och den fortsätter med stor 
energi, trots allt motstånd från USA:s regering. Det är en revolution som 
alltid varit trogen sina principer och ideal tack vare folkets enighet och 
motstånd.

Kubas konsul Víctor García Sánchez

Valresultat vid folkomröstningen om grundlagen

Röstande 7.848.343
Giltiga     7.522.569


