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 Потпредседник Кубе Мигел Дијаз Канел, за ког се верује да ће у априлу наследити
Раула Кастра на челу државе, рекао је да ће нова влада бити више одговорна грађанима
и да ће они учествовати у њеним одлукама.

  На Куби се одржавају парламентарни избори на којима грађани бирају 605 посланика
на гласању без изненађења, јер кандидата има колико и посланичких места.

  

Једина разлика биће та што ће један од њих наследити Раула Кастра који у априлу
одлази с функције кубанског председника.

  

Куба је данашњим изборима начинила последњи политички корак ка обећаној
транзицији од оснивача комунистичке државе ка младјој генерацији званичника, наводи
Асошиејтед прес.

  

Мигел Дијаз Канел (57) гласао је, уз милионе Кубанаца, о потврђивању листе посланика
коју је утврдила влада Комунистичке партије Кубе.

  

"Народ може да опозове некога ко не испуњава своје дужности. Фокус мора да буде на
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повезаности (владе) са народом, и да темељно истражује проблеме који постоје и да
подстиче дебате о тим проблемима", рекао је Дијаз Канел.

  

Он је рекао да се поновно успостављање односа са САД под председником Доналдом
Трампом "погоршава захваљујући администрацији која је увредила Кубу".

  

Први пут за готово 60 година, после ере браће Кастро - Фидела, оца Кубанске
револуције преминулог 2016. године и Раула, председник Кубе биће особа која није
учествовала у револуцији 1959. године.

  

Име Кастровог наследника биће познато 19. априла, на 57. годишњицу од победе током
битке у Заливу свиња (Плаyа Гирон) коју Кубанци сматрају првим поразом "америчког
јенки империјализма у Латинској Америци".

  

Кастро (86) је раније за њега рекао да је "увек био присутан да брани револуцију и
другове из народа". Медјутим, Канел је родјен после револуције тако да није део
"историјских личности", како наводе Кубанци.

  

Раул Кастро имаће и даље после одласка с функције утицај у доношењу одлука и остаће
на челу Комунистичке партије Кубе до наредног партијског конгреса, 2021, када ће
имати 90 година.

  

Фидел Кастро преминуо је 25. новембра у 91. години. Сахрањен је на гробљу у граду
Сантијаго де Куба где је пре око 60 година почела Кубанска револуција.

  

(Бета)

  

 2 / 2


