
iøjnefaldende mure, der fremhæver 
nødvendigheden af at arbejde, eksem-
pelvis “Arbejde er helligt og kilden 
til rigdom” eller “Arbejde er at sejre”. 
Førhen var det udelukkende hyldest: 
“Che, vi vil være som dig” eller helte-
mod: “Den sande revolutionære hviler 
i sin grav” eller “Et oplyst folk kan 
aldrig knægtes.”

REVOLUTIONEN 
SKAL “RAFFINERES”
Den ny regent er i gang med at priva-
tisere, dels fordi overfl ødige personer 
er ansat i de statslige fi rmaer, dels 
for at lovliggøre det, der i forvejen 
fandt sted. Mange mekanikere eller 
frisører, for eksempel, bruger en del 
at deres arbejdstid på at lave sort 
arbejde. I dag kan de søge om at 
blive selvstændige – og betale skat af 
indkomsten. Begrebet skat har siden 
revolutionen i 1959 været et ukendt 
fænomen i landet.

“Nok er Raúl Castro i færd med 
at privatisere en del, men det socia-
listiske samfund skal for enhver pris 
bevares,” siger en ambassadør for et 
europæisk land i Havana. 

“Det er hverken en kinesisk eller 
en vietnamesisk model, regimet stiler 
mod, men en helt særlig cubansk mo-
del, der ikke skal nedbryde revolutio-
nen, men “raffi  nere” den. Både Fidel 
og Raúl Castro tænker på, hvad der 
skal stå i historiebøgerne om dem”.

Fidel Castro har for længe siden 
selv givet anslaget: “Historien vil fri-
kende mig”, lyder titlen på en af hans 
bøger.

Udenlandske fi rmaer er nyttige 
til at holde systemet kørende, men 
profi tten skal de ikke nyde godt af. 
Det er sådan en statskapitalisme 
uden kapital fungerer. • /Øjvind Kyrø 
er journalist og forfatter med speciale i 
Latinamerika og Afrika.

1995: LIMOUSINE FRA REX VISES FOR FØRSTE GANG 
PÅ DEN ÅRLIGE TRANSPORTMESSE I HAVANNA. 

DEN FØRSTE CABRIOLET I REX' FLÅDE BLEV YNDEFULDT 
PRÆSENTERET VED POOL'EN I ET LUKSUSHOTEL.

DA DANSK-EJEDE REX KØRTE BEDST, RÅDEDE DET OVER 
EN FLÅDE PÅ 900 BILER OG HAVDE 200 MEDARBEJDERE.

FO
TO

S:
 P

R
IV

AT
 (

TV
)

>

Nok er Raúl Castro i færd med 
at privatisere en del, men det 
socialistiske samfund skal for 
enhver pris bevares.

Ambassadør for en 
europæisk ambassade,

Havana

“
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