
Vi kan rädda våra 

barns framtid och  

planeten om vi lär av 

KUBA 
 

Enligt Världsnaturfonden WWF är Kuba det 

enda land i världen som lyckats förena en hög 

livskvalitet, Human Development Index HDI, 

med en långsiktig ekologisk hållbar utveckling 

(Living Planet Report 2006). 

Hur kan det komma sig? 

I ett socialistiskt land som Kuba råder planekonomi. Produktion sker 

utifrån vad människorna behöver; mat, bostad, hälsovård etc. 

I de kapitalistiska länderna råder marknadsekonomi. Där produceras 

för vinst. För att vinst ska vara möjligt krävs ständig tillväxt, annars blir 

det kris, arbetslöshet och ekonomin rasar.  

Ständig tillväxt är omöjlig när råvarutillgångarna är begränsade. Alltså: 

kapitalismen driver oss mot miljökatastrof.  

En av världens ledande ekomarxister, John Bellamy Foster, anser att 

den kubanska modellen är alternativet till det                              

rådande kapitalistiska systemet.  

 

Visste du att: 

• WWF:  ”Kuba bäst i världen på ekologisk hållbar utveckling” 
 

• FAO och Oxfam:  ”Kuba är världsledande i stadsjordbruk” 

 

• Consuelo Vidal Bruce, FN-chef i Kuba: ”Kuba är en referens för 

världen genom sitt arbete för att skydda och bevara miljön och för 

att det prioriterar hållbar utveckling.” 
 

• Majoriteten av Kubas 400 000 småbönder odlar ekologiskt. Det är 

världens mest omfattande eko-jordbruk. 1999 fick de det 

”Alternativa Nobelpriset”. 
 

• Världens skogsarealer minskar, men Kuba har fördubblat sina 

sedan 1959, från 14 till 31% av ytan. 2020 ska man nå 35%! 
 

• FN, European Renewable Energy Council och Världsbanken 

tilldelade Kubas Förnybara Energiprojekt priset ”World Energy 

Globe Award 2006” 
 

• UNDP: ”Kuba fokuserar på ekosystem för att minska sårbarheten i 

kustområdena.”  
 

• 15% av Kubas korallrev är skyddade reservat. Det ska bli 25%. 

Kubas korallrev är de friskaste i regionen.  
 

• I motsats till stora delar av världen är Kubas bipopulationer friska 

och produktionen av honung ökar stadigt.  
 

• 2024 ska 24% av elbehovet komma från förnybara energikällor 

som biogas, vind-, sol- och vattenkraft 

 
 
  www.svensk-kubanska.se 

 

”En viktig biologisk 
livsform står inför 
hotet att utrotas 
genom den snabba 
och fortgående 
förstörelsen av 
hennes 
livsbetingelser – 


