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Parlamentet som verkar från en skyttegrav

Kuba har inte lämnats i fred en enda dag sedan revolutionens seger 1959.
Kuba: parlament arbetar från en skyttegrav
Det sägs att Kuba är en diktatur.
Låt oss se: 2011 diskuterades landets ekonomiska modell på 160 000 möten på fabriker, kontor, universitet och bostadsområden.
Det blev inget ekonomiskt- och arbetsmarknadspolitiskt ?åtgärdspaket? som pådyvlades befolkningen. Reformerna, som diskuterats
och beslutats, införs med stor enighet och acceptans.
Samma deltagandeprocess tillämpades för landets nya Grundlag som slutligen godkändes i en folkomröstning 2019. Det efter att ha
diskuterats på 130 000 möten under tre månader.
Trots att krig är en dålig miljö för att utöva demokrati, så bygger Kuba just det. Eller som Cintio Vitier sagt: ?ett parlament i en
skyttegrav.? [Cintio Vitier, 1921-2009, kubansk poet och författare. Vinnare av det prestigefyllda Juan Rulfo-priset och av juryn
kallad ?en av de viktigaste skribenterna i sin generation?].
Medan i ?demokratierna? så läggs där, utan krigshot, blockad och pågående aggression, grundlagar och reformer fram av eliterna
och utan folkligt deltagande.
Utan någon likhet med den kubanska ?diktaturen?.
Cubainformacion 200728
Cuba: un parlamento en una trinchera (espacio "Contratuit" estrena nuevo formato)
Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?
Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?
Swisha en 20:a eller valfri summa till:
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123 589 0975 eller Pg 40 54 11 ? 0
Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!
Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer och arbetslösa).
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