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Under parlamentets plenarsammanträde i 
slutet av december varnade Raul Castro för 
fortsatta ekonomiska problem och utmaningar. 
Han talade bland annat om de svårigheter 
och misstag som uppstått i det fullskaleprov 
som genomförs i två nya  län – Artemis 
och Mayabeque – med tillämpning av den 
decentralisering som ingår i de Ekonomiska 
och Sociala Riktlinjerna.  Och att ledare och 
personal på olika nivåer och funktioner måste 
utses och utbildas och följas upp bättre, med 
större noggrannhet. Han underströk också 
att det inte är någon lätt uppgift att bryta upp 
gamla mönster och införa nya. 

Men de ekonomiska problemen, en 
minustillväxt för året på 0,2 procent, har 
andra orsaker som lägre priser på Kubas 
exportprodukter och allvarliga problem i 
Kubas samarbetsländer. Oljeleveranserna har 
gått ner och betalningsproblem uppstått. ”Men 
utbildning och hälsovård har inte drabbats, och 

den ekonomiska kollaps och nersläckning av 
elförsörjningen som under specialperiodens 
svåraste år, som illasinnande internationella 
medier förutspådde, har inte ägt rum.”

USA:s blockad främsta hindret
USAs blockad av Kubas internationella 

ekonomiska transaktioner fortsätter att 
försvåra all utrikeshandel, fördyra importen 
och pressa ner exportintäkterna. Till detta 
kommer de enorma kostnaderna för att bygga 
upp förstörda byggnader, infrastuktur, vägar, 
vatten, avlopp, elnät och telekommunikationer 
i de orkandrabbade områdena i östra Kuba. 

För 2017 utgår Raul från att de finansiella 
svårigheterna kommer att kvarstå, och kanske 
förvärras, men förutser ändå en tillväxt på 
2 procent. Det behövs mer av utländska 
investeringar, processerna måste gå fortare: 
”Det är viktigt att en gång för alla komma 
ifrån fördomarna mot och falska rädslan för 
utländska investeringar: vi kommer inte att 
återgå till kapitalismen, det är glasklart i vår 
grundlag.” Men personalen måste utbildas, bli 
kunnigare och säkrare.

Raul la också stor vikt vid utvecklingen 
av förnybara energikällor för att minska 
oljeberoendet. Målet att uppnå 24 procent till 
2030 ligger fast, men det behöver nås ännu 
snabbare. 
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Fidels sista vilja blev lag
Raul avslutade sitt tal med att ta upp Fidel 

Castros sista vilja, som ”vårt parlament idag 
har gjort till lag, att hans namn och ansikte 
aldrig få sättas på institutioner, torg, parker, 
avenyer, gator eller andra allmänna platser, 
och inga monument, byster, statyer eller 
dylika hyllningar få resas till hans minne […] 
Jag anser, på samma sätt som kamrat Lazo 
när han öppnade dagens plenum, att det bästa 
monumentet över Fidels ideal och verk är att 
varje dag förverkliga hans strålande definition 
den 1 maj 2000 av vad revolution är, och som 
miljoner kubaner skrev på under de dagar vi 
ägnade åt att hylla den som aldrig svikit sitt 
folk.”

Raul fortsatte med att citera Fidel Castros 
tal 8 januari 1959 när Frihetskaravanen från 
Santiago nådde fram till Havanna: ”Glädjen 
är ofantlig, men mycket återstår att göra … vi 
inbillar oss inte att allt nu blir lättare, kanske 
kommer allt att bli svårare.” 

Och vad Fidel då också sa, ordagrant: ”Jag 
vet att vi aldrig mer i vår livstid kommer att 
uppleva en lika stor folksamling utom vid ett 
annat tillfälle – då jag är säker på att folkmassor 

kommer att samlas – och det är den dag vi dör, 
för när de måste föra oss till graven, den dagen 
kommer lika många människors att samlas 
som idag, för vi kommer aldrig att svika vårt 
folk!”

Raul avslutade: ”Fidel gick vidare 
obesegrad, men han kampanda lever kvar i 
alla kubanska revolutionärer, idag, i morgon 
och alltid … Och de återstår bara för mig att 
om några dagar kommer vi att fira ännu en 
årsdag av revolutionens seger och ett nytt år. 
Våra varmaste lyckönskningar till Kubas kär 
folk.”

Ekonomiska utmaningar
Nationalförsamlingen diskuterade det 

ekonomiska läget och budgeten för 2017, 
och fattade beslut om nya skatteregler. De 
innebär att arbetsgivaravgiften sänks både för 
statliga och privata sektorn. Skatteintäkterna – 
innefattande inkomstskatterna  – ska fördelas 
mellan kommunerna, 50 procent, länen 10 
procent och staten resten. Statliga företag får 
behålla 50 procent av sitt överskott efter skatt 
för investeringar och förbättrade villkor för de 
anställda

Invald i Statsrådet
Ungkommunisternas gene-
ralsekretare, 34-åriga Susely 
Morfa var en av talarna på 
massmötet i Santiago de Cuba. 
Hon är också en av National-
församlingens 564 ledamöter 
och valdes enhälligt in som en 
av Statsrådets 31 medlemmar 
under plenum i december. När 
Nationalförsamlingen inte är 
samlad utgör Statsrådet dess 
motsvarighet till ”verkställan-
de utskott”.  Valberedningens 
ordförande Ermela Garcia mo-
tiverade valet med ungdomens 
aktiva roll i Kubbas nya socia-
la och ekonomiska modell. 


