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Μετά τους Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο αναλαμβάνει τα ηνία για πρώτη φορά μετά από 60
χρόνια ένας πρόεδρος που γεννήθηκε μετά την επανάσταση. Ο 57χρονος Μιγκέλ
Ντίας-Κανέλ αναμένεται να συνεχίσει το άνοιγμα της Κούβας.

Ένας κύκλος κλείνει στην Κούβα. Για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια ο ισχυρός άνδρας
της νησιωτικής χώρας δεν θα λέγεται πια Κάστρο. Πάντως η αλλαγή προσώπου στο
προεδρικό αξίωμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε δραστική αλλαγή πολιτικής.
Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διατήρηση της εξουσίας.

Οι κυβερνώντες στην Κούβα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να έχουν την τύχη των
σοσιαλιστών της ανατολικής Ευρώπης μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. «Υπάρχει η
διαδεδομένη άποψη ότι στη χώρα δεν θα αλλάξει τίποτα ανεξάρτητα από το ποιος
βρίσκεται στο τιμόνι», σχολιάζει η κουβανή αντιφρονούσα Γιοάνι Σάντσες στο μπλογκ της
14 y medio. «Οι πολίτες έχουν την εντύπωση ότι εν τέλει δεν επωφελούνται από τα όσα
συμβαίνουν στα ανώτατα κλιμάκια», εκτιμά η ίδια.
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Το κοινοβούλιο της Κούβας συνήλθε για να εκλέξει το νέο Κρατικό Συμβούλιο. Τον πρόεδρο
Ραούλ Κάστρο διαδέχεται το δεξί του χέρι, ο αντιπρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Τα
κομματικά μέλη είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα. «Οι πρόεδροι της Κούβας θα
υπερασπίζονται πάντα την επανάσταση. Πάνω από όλα χρειαζόμαστε συνέχεια», τόνισε
προσφάτως ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Σε αντίθεση με τα αδέρφια Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο,
που είχαν πολεμήσει με τις δυνάμεις των ανταρτών κατά του δικτάτορα Φουλχένσιο
Μπατίστα, ο 57χρονος πολιτικός δεν έχει να επιδείξει αντίστοιχο παρελθόν.

«Ο Ντίας-Κανέλ πρέπει να εργαστεί προκειμένου να αποκτήσει νομιμοποίηση. Θα
αξιολογηθεί με βάση το έργο του, την ικανότητά του να υλοποιεί δεσμεύσεις μέσω
μεταρρυθμίσεων για μια κυβέρνηση που ανταποκρίνεται περισσότερο, για καλύτερη
πρόσβαση στην πληροφορία, βελτίωση της ποιότητας ζωής και περισσότερες ευκαιρίες για
τους νέους», γράφει η Μαργκερίτε Ροζέ Χιμένες, συντάκτρια με εξειδίκευση σε θέματα
Κούβας στο περιοδικό Foreign Affairs.

Μακρά λίστα καθηκόντων

Η λίστα που καλείται να διευθετήσει ο νέος κουβανός πρόεδρος είναι μακρά: καλείται να
προσελκύσει περισσότερους ξένους επενδυτές, να βελτιώσει ξανά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ,
να συγχωνεύσει τα δύο παράλληλα νομίσματα της χώρας και να διασφαλίσει τη
χρηματοδότηση των κοινωνικών παροχών και της δωρεάν υγείας και παιδείας.
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Ήδη σήμερα παρατηρείται το ολοένα και μεγαλύτερο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα σε
αυτούς που επωφελούνται από το ξένο συνάλλαγμα που εισρέει στη χώρα και τα έσοδα
από τον τουρισμό και σε εκείνους που εξακολουθούν να αρκούνται στον μέσο κρατικό μισθό
που ανέρχεται περίπου στα 30 ευρώ. Οι αυξανόμενες ανισότητες μπορεί να λειτουργήσουν
ως παράγοντας αποσταθεροποίησης στην κοινωνία της Κούβας.

Κυρίως εκτός των κουβανικών συνόρων, στο εξωτερικό, πολλοί ελπίζουν ότι η αλλαγή
προσώπων στην ηγεσία της Κούβας ενδέχεται να δώσει νέα ώθηση στην πολιτική των
μεταρρυθμίσεων που έχει δρομολογηθεί. Η ΕΕ ενίσχυσε τους δεσμούς της με την Αβάνα με
την υπογραφή συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας. «Υπάρχουν δυνατότητες
για εμπόριο, επενδύσεις, κοινές λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η μετανάστευση
και η κλιματική αλλαγή», είχε δηλώσει πρόσφατα η εντεταλμένη της ΕΕ για την Εξωτερική
Πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι.

πηγή:naftemporiki.gr
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