
Imperiet trodde kanske att vårt folk 
inte skulle stå för sitt ord, när vi i förra 
århundradets osäkra tider försäkrade 
att även om Sovjetunionen skulle för-
svinna skulle Kuba fortsätta kampen.

Andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 när 
nazifascismen invaderade Polen och med blixtens 
hastighet kastade sig över Sovjetunionens hjälte-
modiga folk. De fick betala med 27 miljoner liv för 
att rädda mänskligheten från den brutala slakt som 
berövade över 50 miljoner människor livet. 

Krig är å andra sidan den enda verksamhet som den 
mänskliga rasen genom historien aldrig har kunnat 
undvika. Därför svarade Einstein att han inte visste 
hur ett tredje världskrig skulle te sig, men att det fjär-
de säkert skulle utkämpas med stenar och påkar. 

Om vi lägger samman de starkaste stormakternas, 
USAs och Rysslands arsenaler så blir det mer än 
20 000 – tjugotusen – kärnstridsspetsar. Mänsklig-

heten borde veta att tre dagar efter John Kennedys 
tillträde som president i sitt land, den 20 januari 
1961, störtade ett av USAs bombplan B-52 med två 
atombomber med 260 gånger starkare förstörelseför-
måga än Hiroshimabomben. För sådana lägen finns 
utstuderad automatisk utrustning som ska hindra att 
bomberna sprängs. Den ena träffade marken utan 
fara. För den andra mankerade tre av de fyra säker-
hetsmekanismerna. Det var rena turen att den fjärde 
med nöd och näppe fungerade. Det var rena turen att 
bomben inte sprängdes. 

Jag kan inte minnas eller har hört talas om någon 
nutida eller tidigare händelse som har fått så stort 
genomslag i den allmänna opinionen internationellt 
som Mandelas död, och inte för att han var rik utan 
för hans mänskliga storhet och hans ädla känslor och 
tankesätt. 

Historiskt sett, fram till knappt för ett och ett halvt 
århundrade sedan - innan maskiner och robotar 
med mycket liten energiförbrukning tog över våra 
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enkla arbeten, fanns ingen av de företeelser som idag 
skakar om mänskligheten och obönhörligt styr var 
och en, kvinnor och män, barn och gamla, unga och 
vuxna, jordbrukare och fabriksarbetare, hantverkare 
och intellektuella. Den förhärskande trenden är att 
flytta till städerna, där arbetsuppgifter, transporter 
och livets nödtorft kräver enorma investeringar på 
bekostnad av livsmedelsframställning och andra mer 
förnuftiga levnadssätt. 

Tre stormakter har placerat utrustning på vårt 
jordklots måne. Samma dag som Nelson Mandela, 
svept i landets fana, begravdes på gården till den 
enkla bostad där han föddes för 95 år sedan, place-
rade Folkrepubliken Kina en avancerad apparat på 
månens belysta del. Sammanträffandet var en ren 
händelse. 

Miljoner forskare studerar jordens och rymdens 
materia och strålningar. Genom dem vet vi att Titan, 
en av Saturnus’ månar, innehåller 40 gången mer olja 
än vad som fanns på vår jord när utvinningen påbör-
jades för knappt 125 år sedan och som med dagens 
förbrukningstakt knappt räcker ett århundrade till. 

Den solidaritet och djupa syskonkärlek som råder 
mellan Kubas folk och Nelson Mandelas fosterland 
växte fram ur en insats som aldrig har nämnts och 
som vi inte heller har sagt något om under många år: 
Mandela för att han blivit en fredens apostel och inte 
ville såra någon. Kuba för att strävan efter ära och 
prestige aldrig har styrt våra handlingar. 

Från första stund - när revolutionen segrat på Kuba - 
utsträckte vi vår solidaritet till de portugisiska ko-
lonierna i Afrika: där utmanade befrielserörelserna 
kolonialismen och imperialismen. Det skedde efter 
andra världskriget och Folkrepubliken Kinas befri-
else – med världens största befolkning – efter den 
ärofyllda ryska socialistiska revolutionens seger. 

Samhällsrevolutionerna skakade den gamla ordning-
ens grundvalar. År 1960 uppgick världens befolkning 
redan till 3 miljarder. Parallellt växte de stora trans-
nationella bolagens makt, nästan alla med säte i USA, 
vars valuta uppbackad av det guldmonopol och den 
industri som inte skadats av det krig som fördes på 
avlägsna fronter, tog kontrollen över världsekonomin. 
Richard Nixon avskaffade ensidigt valutans koppling 
till guldet och USA-bolagen lade beslag på jordklotets 
viktigaste tillgångar och råvaror, med papperspengar. 

Så långt är ingenting nytt eller obekant. 

Men varför ska det tystas ned att apartheidregimen - 
som orsakat så stort lidande i Afrika och upprört ett 
överväldigande flertal av världens nationer - skapa-
des av Europas kolonialism och upphöjdes till kärn-
vapenmakt av USA och Israel? Det var något som 
Kuba – som stödde de portugisiska kolonierna i Afri-
ka i kampen för självständighet – öppet fördömde

Vårt folk som efter 30 år av hjältemodig befrielse-
kamp mot Spanien hade överlämnats till USA, fann 
sig aldrig i den slavregim som de påtvingats under 
nästa 500 år. 

Från Namibia - som Sydafrika ockuperade - utgick 
rasisttrupperna 1975 med understöd av lätta strids-
vagnar och 90 mm kanoner. De trängde över 100 
mil in i Angola, ända till Luandas utkanter. Där de 
hejdades de av en bataljon kubanska specialstyrkor 
som flugits in och flera kubanska besättningar på 
sovjetiska stridsvagnar som funnits på plats, men 
utan soldater. Detta hände i november 1975, 13 år 
innan slaget vid Cuito Cuanavale. 

Jag har redan sagt att våra handlingar aldrig styrts 
av prestige eller fördelar av något slag. Och sanning-
en är att Mandela var en helgjuten människa, djupt 
kännande revolutionär och radikal socialist som med 
orubbligt lugn utstod isolering i fängelse i 27 år. Jag 
har aldrig upphört att beundra hans heder, blygsam-
het och enorma förtjänstfullhet.

Kuba uppfyllde noggrant sina internationalistiska 
plikter: försvarade nyckelställningar och utbildade 
varje år tusentals angolanska soldater i vapenhante-



ring. Vapnen kom från Sovjetunionen. Men vi kunde 
inte instämma i de idéer som vapenleverantörernas 
chefsrådgivare hävdade. Tusentals unga starka ang-
olaner anslöt sig hela tiden till den armé som bygg-
des upp. Men chefsrådgivaren var inte en Zhúkov, 
Rokossovski, Malinovsky eller någon av de många 
andra som höljde den sovjetiska militärstrategin i så 
stor ära. Hans fixa idé var att skicka angolanska bri-
gader med de bästa vapnen till områden där Savim-
bis stamstyre antogs hålla till - en legoknekt USAs 
och Sydafrikas tjänst. Det vore som att skicka de 
trupper som försvarade Stalingrad mot falangistfron-
ten i Spanien, som hade skickat över hundratusen 
soldater för att kämpa mot Sovjetunionen. Det var en 
sådan operation som var på gång det året. 

Fienden ryckte fram i hasorna på flera angolanska 
brigader och slog till mot dem i närheten av den plats 
dit de hade sänts, omkring 150 mil från Luanda. Där-
ifrån fortsatte de förföljda av sydafrikanska styrkor i 
riktning mot Cuito Cuanavale, en gammal Natobas, 
omkring 10 mil från första kubanska stridsvagnsbri-
gaden. 

I detta kritiska läge vädjade Angolas president om 
stöd med kubanska trupper. Befälhavaren för våra 
styrkor i söder, general Leopoldo Cintra Frias, skick-
ade över frågan till oss, som brukligt är. Vårt bestäm-
da svar var att vi skulle ställa upp med trupp om alla 
angolanska styrkor och utrustning på denna front i 
södra Angola underställdes kubanskt befäl. Alla för-
stod att detta var nödvändigt för att kunna förvandla 
denna gamla bas till ett gynnsamt slagfält för att 
kunna slå de rasistiska sydafrikanska styrkorna. 

Angola svarade jakande inom mindre än 24 timmar. 

Vi beslöt att omedelbart skicka en kubansk strid-
vagnsbrigad till stället. Flera andra befann sig på 
samma försvarslinje västerut. Det svåraste hindret 
var leran och den fuktiga jorden under regnperio-
den, där varje meter måste avsökas för personminor. 
Till Cuito skickades också personal för att bemanna 
stridsvagnarna och kanonerna, som var utan folk. 

Basen var avskild från området i öster genom den 
stora strida floden Cuito som det bara fanns en bro 
över. Rasistarmén angrep bron ursinnigt. Ett fjärr-
styrt flygplan fyllt med sprängmedel träffades, gick 
ner på bron och oskadliggjordes. De angolanska 
stridsvagnar som kunde drog sig tillbaka över en bro 
längre norrut. De som inte var i gott skick grävdes 
ner med vapnen riktade mot öster. Ett tätt stråk med 

person- och stridsvagnsminor blev en dödlig fälla på 
andra sidan floden. När rasiststyrkorna återupptog 
sin frammarsch och stötte på denna försvarsmur 
möttes de också av kraftig artillerield från de revo-
lutionära brigadernas ställningar och stridsvagnar i 
Cuitotrakten. 

Jaktplanen Mig-23 hade en särskilt uppgift att utföra. 
Med en hastighet på 100 mil i timmen och en höjd av 
omkring 100 meter, kunde de urskilja artilleristernas 
ljusa hudfärg och besköt dem oupphörligen. 

När den nedslagna och handlingsförlamade fienden 
började dra sig tillbaka förberedde de revolutionära 
styrkorna sig på slutstriderna. 

Ett flertal angolanska och kubanska brigader rörde 
sig snabbt och på behörigt avstånd mot väster där 
de enda tillräckligt breda vägarna fanns, där sydafri-
kanerna hela tiden inlett sina angrepp mot Angola. 
Flygplatsen låg dock på 30 mils avstånd från gränsen 
mot Namibia, som var helt ockuperat av apartheidar-
mén. 

Medan trupperna grupperade om sig och bättrade 
på sin beväpning, beslöts att omgående bygga en 
landningsbana för Mig-23:orna. Våra piloter använde 
den flygpark som Sovjetunionen försett Angola med, 
men vars piloter ännu inte hunnit få nödvändig ut-
bildning. Flera plan var obrukbara, ibland på grund 
av skador från vårt eget artilleri eller luftvärn. Sydaf-
rikanerna höll fortfarande en del av huvudvägen från 
angolanska högplatån till Namibia. De började avfyra 
sina 140mm-kanoner från broarna över den breda 
Cunenefloden – mellan södra Angola och norra 
Namibia – med projektiler som nådde omkring fyra 
mil. Det värsta problemet var att de sydafrikanska 
rasisterna hade uppskattningsvis 10 - 12 kärnvapen. 
De hade genomfört provsprängningar i havet och i 
södra ishavstäcket. President Ronald Reagan hade 
givit dem tillstånd och i leveranser från Israel ingick 



utrustning för provsprängningen. Vårt svar var att 
organisera trupperna i bataljoner om upp till 1000 
man, som måste ta sig fram genom det vidsträckta 
området nattetid, med stridsvagnar och luftvärnska-
noner. 

Sydafrikas kärnvapen kunde enligt trovärdiga källor 
inte lastas på Mirageplanen, de behövde tyngre bom-
bplan av typen Canberra. Men våra styrkors luftvärn 
hade olika slags raketer som kunde träffa och förstöra 
mål i luften på tiotals kilometers avstånd. Dessutom 
hade kubanska och angolanska styrkor ockuperat 
och minerat en dammanläggning med 80 miljoner 
kubikmeter vatten på angolanskt område. Skulle den 
sprängas skulle effekten vara densamma som kärn-
vapnens. En sydafrikansk arméavdelning använde ett 
vattenkraftverk i den strida Cunenefloden, strax före 
gränsen mot Namibia. 

När rasisterna på detta nya slagfält började avfyra 
sina 140mm-kanoner kunde Mig-23:orna slå till 
mot dem och de överlevande flydde från platsen. De 
efterlämnade några affischer med kritik mot sitt eget 
befäl. Så var läget när de kubanska och angolanska 
styrkorna ryckte fram mot fiendens försvarslinjer. 

Jag fick veta att Katiuska Blanco, som skrivit fle-
ra rapporter om historiska tilldragelser, fanns där 
tillsammans med andra journalister och fotografer. 
Läget var spänt men alla behöll sitt lugn.

Det var då nyheter kom att fienden var beredd att 
förhandla. Vi hade lyckats sätta stopp för imperia-
listernas och rasisternas framfart i en världsdel som 
om 30 år skulle ha en befolkning större än Kina och 
Indien tillsammans. 

Den kubanska delegationens roll i Sydafrika med 
anledning av vår brors och väns, Nelson Mandelas 
död, är oförglömlig. 

Jag lyckönskar kamrat Raul för hans strålande upp-
trädande och särskilt för hans fasthet och värdighet 
när han med en vänlig men bestämd åtbörd hälsade 
på USAs regeringschef på engelska med orden: ”Herr 
president, jag är Castro.”

När min hälsa satte gräns för min fysiska förmåga 
tvekade jag inte en minut att säga vem som enligt 
min mening kunde axla ansvaret. Ett liv är en minut 
i folken historia och jag anser att den som idag tar 
på sig sådant ansvar måste ha tillräcklig erfarenhet 
och auktoritet för att kunna välja bland ett växande, 
nästan oändligt antal alternativ.

Imperialismen har alltid många kort i skjortärmen 
för att underkuva vår ö även om de skulle bli tvungna 
att avfolka den och beröva den dess unga kvinnor 
och män genom att erbjuda dem smulor av de varor 
och naturtillgångar de plundrar världen på.

Nu är det dags för imperiets språkrör att berätta hur 
och varför apartheid uppstod. 

Fidel Castro Ruz, 2013-12-18
Översättning: Eva Björklund

De kubanska soldaterna hyllades av det angolanska 
folket när de åkte hem efter fullgjort uppdrag.
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