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mord på unga frivilliga aktivister i den stora alfabeti
seringskampanj som Revolutionen startat.

Alfabetiseringen blev en stor framgång, och den 
följdes upp med en oerhört ambitiös utbildnings
satsning. Snart hade hålen efter de många väl
utbildade som flyktat till Miami fyllts igen. Och för 
första gången nådde nu sjukvård och utbildning ut till 
hela folket.

Redan i samband med det militära angreppet i 
april 1961 förklarade den kubanska regeringen att 
revolutionen hade ett socialistiskt samhällsbygge 
som mål. Detta beskrevs av härskarna på andra sidan 
Floridasundet som “oacceptabelt”. Det är exakt så 
som Trumpadministrationen idag formulerar sin in
ställning till Kuba. I likhet med alla administrationer 
i Vita Huset under 60 år.

Men den kubanska revolutionen består 
Trots blockaden som pågått i årtionde efter årtionde. 
Trots terrorkampanjerna. Trots alla försök till diplo
matisk isolering av Kuba. Trots alla demagogiska och 
fräckt lögnaktiga påståenden man planterar i västliga 
medier.

USA och högern har misslyckats i försöken att 
kväva revolutionen. Grundorsaken till detta miss
lyckande är naturligtvis att Revolutionen faktiskt är 
det kubanska folkets revolution. Och att det dessutom 
är en revolution genomsyrad av ett internationalistiskt 
och genuint solidariskt perspektiv. Sympatin för Kuba 
är bland fattiga människor i alla världsdelar djup. 
Inga propagandakampanjer made in USA har förmått 
rå på den verklighetsförankrade bilden av den kuban
ska Revolutionens rättvisepatos, internationalism och 
praktiska solidaritet.

Kuba blev på grund av USA:s blockadpolitik 
tvingat in i en situation där utrikeshandeln till över
vägande grad inriktades på Sovjetunionen och Öst
europa. När systemet där imploderade kring 1990 in

nebar det att Kubas utrikeshandel störtdök. Sockret 
kunde inte längre exporteras, och importen föll med 
75 procent. Bruttonationalprodukten med 35.

Den uppkomna katastrofala situationen döptes på 
Kuba till Specialperioden. Man skulle ta sig igenom 
den. Och trots alla svårigheter och skriande brist på 
det mesta tog man sig igenom. Utan oroligheter och 
konfrontationer.

Kontrarevolutionärerna i Miami hoppade jämfota 
av ren glädje när Boris Jeltsin bjöd in deras företrädare 
till Moskva i början av 90-talet. Snart skulle de vara 
i Havanna och göra upp med revolutionen. Påstod de. 
De fick fel.

Innerst inne vet både USA och den kontrarevolu
tionära exilkubanska högern att Revolutionen alltid  
haft, och fortfarande har ett starkt folkligt stöd. Något 
uppror kan man inte få till stånd på Kuba. Därför har 
högern i Miami under alla år aldrig upphört med att 
hoppas på ett regelrätt militärt ingripande från USA:s 
sida.

Finns det idag tecken som tyder på att maktha
varna i Vita Huset umgås med planer på ett militärt 
angrepp? Det gör det. Den akuta risken för det måste 
sägas vara större nu än på mycket länge. Trump-ad
ministrationen har utsett Venezuela, Nicaragua och 
Kuba till “tyranniets trojka”, utfästelser har gjorts 
offentligt till högern i Miami att tyrannernas timme 
är slagen och direkta samtal har förts med Brasiliens 
nye president, fascisten Jair Bolsonaro, om militära 
aktioner.

Mycket tyder på att Trump-administrationen vill 
trappa ner sin politiska involvering i de svårhanter
liga konfliktområdena i Asien, och i stället satsa på en 
modern version av Monroedoktrinen. Latinamerikas 
resurser skall stå exklusivt till USA:s förfogande. Och 
den härskande klassen där förstår man sig på. Den 
har i generationer fostrats till underdånighet gente
mot Uncle Sam.

Det mest akuta hotet tycks nu vara 
det mot Venezuela. Förmodligen finns också en plan 
att därefter utvidga angreppet till Nicaragua och 
Kuba. Det vore naivt att avfärda ett sådant scenario 
som osannolikt. Situationen är mycket allvarlig.

Slutsatsen måste bli att solidariteten med den 
kubanska Revolutionen är viktigare än  någonsin. Att 
rikta uppmärksamhet mot risken för mili tära aktioner 
från USA och de latinamerikanska högerregimerna 
är nu en akut uppgift för solidaritets rörelsen i Sverige 
och världen över.
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Solidaritet med Venezuela! 


