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etsii vallanperijää
Kuuba on edelleen yhtä kuin 

Fidel Castro. Hän ei puhu

vetäytymisestään, mutta nyt

hänen lähelleen on noussut nuoria

vallanperijöitä. Heitä kutsutaan

Kuuban talebaneiksi.

FidelFidelCastroCastro

� Fidel Castro,
77, on hallinnut
Kuubaa päämi-
nisterinä vuo-
desta 1959 ja
1976 lähtien
myös president-
tinä.
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on johtanut Kuubaa
44 vuotta. Kun hän poistuu, tilalle nousee
72-vuotias pikkuveli Raúl. Kuuban tasaval-
lan perustuslain 94. pykälässä sanotaan
näin: »Valtioneuvoston presidentin ollessa
poissa, sairaana tai kuollut virkaa hoitaa
Kuuban ensimmäinen varapresidentti.»

Raúl Castro on Kuuban kakkosmies ja Fi-
delin itse itselleen valitsema seuraaja.

Vallanvaihdon hetkestä tulee kuitenkin
traumaattinen. 77-vuotias Fidel on aina tor-
junut ajatuksen väistymisestään ja samalla
estänyt Kuuban yhteiskunnan avautumisen.

»Nyt ymmärrän, että kohtaloni ei ollut
tulla tähän maailmaan, jotta saisin levätä
elämäni loppuvaiheessa», hän kertoi kan-
salliskokoukselle viime vuonna palattuaan
rankalta maailmanympärimatkalta Male-
siaan, Vietnamiin, Kiinaan ja Japaniin.

Kuuba on yhtä kuin Fidel, ja kun Fidel ei
väisty, Kuubakaan ei liiku. Maa on ankku-
roitu menneisyyteen. Myös johtavan ko-
mentajan puheet jäykistävät ikuisella val-
lankumousretoriikallaan taantumuksellista
järjestelmää ja Kuuban vanhentunutta ta-
lousmallia.

Kuubassa asuvat ulkomaalaiset ja siellä
asioivat liikemiehet kertovat tosin, että vii-
me aikoina vallankumoushallinto on muut-
tunut huomattavasti.

Saappaat vaihtuivat
lenkkitossuihin

Fidel Castron toiminnassa on aina ollut sa-
lailun leima, mutta koskaan aikaisemmin
ryhmä hänen ympärillään ei ole ollut niin
pieni ja suljettu kuin nyt. Näyttää siltä, että

Kuuban tulevan johdon esikarsinta on ohi.
Jäljellä on vain muutamia tovereita,
compañeroja, jotka ovat sopivassa asemas-
sa voidakseen pelata loppupelissä.
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Fidel

� Castro tekee
töitä öisin. Myös
sihteereiden ja ulko-
ministerin on oltava
aamuyöstä paikalla.

Castro

� Parin vuoden takaista dramatiikkaa:
Castro puhui kansanjoukoille paahta-
vassa helteessä ja pyörtyi. Avustajat
ehtivät saada puhujasta kiinni ennen
kuin tämä tuupertui maahan.

� Veljekset Fidel ja Raúl Castro. 77-
vuotias presidentti on valinnut seuraajak-
seen 72-vuotiaan pikkuveljensä.
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Kuten kaikissa Kuuban tapahtumissa,
myös tässä uudessa tilanteessa suurin tekijä
on Fidel Castro itse. Pari vuotta sitten hän
pyörtyi puhuessaan suurelle kansanjoukol-
le.

Castro oli puhunut kansanjoukoille lähes
kaksi tuntia ilman lakkia kuumassa ja paah-
tavassa auringossa. Avustajat hakivat pyör-
tyneen puhujan pois estradilta ennen kuin
hän ehti tuupertua maahan.

414/2004 | SUOMEN KUVALEHTI

� Castron poika Antonio
osallistui yhdessä äitinsä Dalia
Soto del Vallen kanssa Che
Guevaran syntymän kunniaksi
järjestettyyn juhlaan Havannas-
sa kesäkuussa 2002. Guevara
taisteli Castron rinnalla 
Fulgencio Batistan sotilas-
diktatuuria vastaan.

� Varapresidentti
Carlos Lage 
(kuva  oik.)
kuuluu Castron
uskottuihin. Hän
on yksi niistä,
jotka tekevät
maan johtajan
kanssa töitä myös
yöllä.

� Castron vanhempi veli,
Ramón, 81, toimii maatalous-
ministeriön neuvonantajana.

� Castron poika Fidelito, 54, on Kuuban
hallituksen tieteellinen neuvonantaja.
Hän on aina ollut Castron poika myös
julkisuudessa.

� Nuori ulkoministeri Felipe Pérez
Roque on päässyt Castron lähipiiriin,
»perheeseen».

� Castron tytär Alina Fernandez
on kirjailija. Hän asuu Yhdysval-
loissa ja on kirjoittanut paljas-
tuskirjan Kuuban-vuosistaan.

� Kokouksissa
ollaan yksimieli-
siä. Raúl Castro
nostaa kätensä,
muut seuraavat
perässä.

�
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Nuori ulkoministeri Felipe Pérez Roque
hyppäsi lavalle ja toivotti kaikille 60 000
kuulijalle rauhaa ja rohkeutta ja kehotti hei-
tä palaamaan kotiin.

Tämä sinänsä pieni tapahtuma sai aikaan
valtavan spekulaation.

Siihen asti Castron kunto oli aina ollut hy-
vä, jopa erinomainen, jos ottaa huomioon
hänen työtahtinsa.Ainoa vanhuuden vaivo-
jen merkki on, että Fidel ei enää käytä soti-
lassaappaita, jotka sopivat hänen oliivinvä-
riseen univormuunsa. Nykyään hän käyttää
mustia Reebok-urheilutossuja, joiden tuo-
temerkki on peitetty. Johtajan jalat eivät
enää toimi niin tehokkaasti kuin hänen po-
liittinen tyylinsä antaa ymmärtää.

Työhuone
vai vankiselli?

Puolitoista vuotta sitten elokuvaohjaaja
Oliver Stone haastatteli Castroa 30 tuntia.
Haastattelun pohjalta syntyi dokumentti-
elokuva Comandante, joka esitettiin muun
muassa Berliinin elokuvafestivaalilla.

Dokumentissa Castro vertaa omaa työ-
huonettaan vankiselliin.

»Mitä voin tehdä? Olen vankilassa», hän
sanoi Stonelle yrittäen kävellä ahtaassa
huoneessaan edestakaisin. Castro muistelee
myös nostalgisesti, kuinka hän vanhoina hy-
vinä aikoina matkusti koko saarivaltion lä-
pi aina halutessaan.

Nyt johtajan rivakka työtahti määrää
myös lähimpiä alaisia. Kuuban presidentti
on aina tehnyt työtä öisin. Lähes joka aa-
muyö kolmen ja viiden välillä Vallanku-
mouksen palatsin puutarhaan astuvat aina
samat kolme: ministerineuvoston sihteeri
Carlos Lage, ulkoministeri Felipe Pérez
Roque sekä Fidelin sihteeri Carlos Manuel
Valenciaga.

Castro on nyt yksinäisempi kuin koskaan.
Vain kourallinen ihmisiä palvelee enää hä-
nen unelmiaan. Tämän pienen joukon voi
jakaa kolmeen ryhmään: perhe, klassikot se-
kä talebanit.

Kuuban kommunistisen puolue on toistu-
vasti siirtänyt seuraavaa puoluekokoustaan
hamaan tulevaisuuteen. Se ei enää hallitse
Kuubaa,eikä Kuubaa hallitse valtioneuvosto
tai maan byrokraattinen hallituskaan. Fidel
Castro kertoi äskettäin entiselle Unescon
pääjohtajalle Federico Mayorille näin:»Jouk-
ko nuoria ja kokeneita sekä pieni vallanku-
mouksen veteraanien ryhmä pitävät maan
toiminnassa.»

Näin Castro tunnusti klassikoiden ja tale-
banien arvon. Perheestä hän ei puhunut sa-
naakaan. Castron perheeseen kuuluvaksi
lasketaan kuubalaiseen tapaan myös ne, jot-
ka elävät päivittäin hänen kanssaan, kuten
hänen lääkärinsä sekä turvallisuus- ja pro-
tokollapäälliköt.

Tähän asti Raúl-veljen lisäksi ainoa tun-
nustettu geneettinen perheenjäsen on ollut
poika Fidelito, 54, joka syntyi jo ennen val-
lankumouksen voittoa. Hän on Kuuban
hallituksen tieteellinen neuvonantaja ja joh-
ti 1990-luvulla Kuuban atomienergiakomis-
siota.

Elián, 7,
sekoitti politiikan

Fidel Castro on työhullu. Hän ei ole koskaan
ollut tunteellinen, ja siksi onkin hämmäs-
tyttävää, että hänen oikea perheensä on pik-
kuhiljaa tullut varjoista julkisuuteen. Fide-
lillä ja hänen vaimollaan Delia Sotolla on
viisi yhteistä poikaa, mutta rouva ja lapset
ovat pysytelleet syrjässä lähes neljäkym-
mentä vuotta.

Delia Soto on ammatiltaan opettaja. Hän
ei ole esiintynyt koskaan valtakunnan en-
simmäisenä naisena eikä miehensä seurassa.
Nykyisin rouva on usein nähty vieras poliit-
tisissa riennoissa ja kulttuuritapahtumissa,
mikä on suuresti ihmetyttänyt kuubalaisia.
Myös pariskunnan viisi poikaa, joista nuorin
on 28-vuotias, ovat nyt saaneet puoliviralli-
sen tunnustuksen.

Kuubassa kukaan ei puhu dynastiasta,
mutta perheellä saattaa olla ratkaiseva roo-
li, erityisesti jos Fidel Castro sairastuu.

Castron lähipiiriin kuuluva klassikoiden
ryhmä haluaa pyyhkiä Kuuban historiasta
ajanjakson, jolloin saarivaltio kuului Neu-
vostoliiton leiriin. Klassikot ovat vanhaa
kaartia. Suurin osa heistä aloitti taistelun jo
ennen vallankumouksen voittoa. Kovia ko-
kenut ryhmä pääsi takaisin valtapiiriin, kun
Kuuba tarvitsi eniten johtajuutta, heti Neu-
vostoliiton romahduksen jälkeen.

Tuolloin Castron rinnalle nousi Carlos
Lage, nykyinen ministerineuvoston sihteeri.
Moni veikkaakin, että hänestä voi tulla Kuu-
ban seuraava vahva mies.

Carlos Lagen keksimä talousreformi on
edelleen voimassa: hän laillisti dollarin ja
antoi luvan pienimuotoiseen yrittäjyyteen.
Vähemmän karismaattinen ja ikuinen kak-
konen pikkuveli Raúl kuuluu arvioiden
mukaan myös klassikkojen ryhmään.

Talebanit nousivat valtaan vasta 1999, kun
Kuuba ja Yhdysvallat saivat uuden kiista-
kapulan, seitsemänvuotiaan Elián-pojan.
Eliánin äiti menehtyi merellä pakomatkalla
Kuubasta Floridaan. Pojan isä vaati lapsen

palauttamista, ja Kuuban johto sai tässä var-
sin tunnepitoisessa kriisissä yliotteen.

Ryhmä nuoria opiskelijajohtajia käytti ti-
lannetta hyväkseen ja järjesti lukuisia mars-
seja ja mielenosoituksia Eliánin palautta-
misen puolesta. Kriisi kesti seitsemän kuu-
kautta. Sen aikana näytti, että Kuuba oli
unohtanut oman talousahdinkonsa.

Juuri ennen kriisin puhkeamista 36-vuotias
Ramón Pérez Roque oli siirtynyt Castron
sihteeristä ulkoministeriksi. Hän teki roh-
kean siirron ja vei nuorisojohtajat Castron
toimistoon. He hyppäsivät koulun penkiltä
vallan kahvaan, ja heidän ensimmäinen teh-
tävänsä oli palauttaa poliittisen propagandan
vetovoima. Heistä tuli Kuuban talebaneja.

Odotus
jatkuu

Vuosi pikku Eliánin tapauksen jälkeen näh-
tiin Kuubassa harvinainen poliittinen temp-
pu. Maan demokraattinen oppositio keräsi
Oswaldo Payán johdolla adressin ja vaati
perustuslain muuttamista ja ihmisoikeuk-
sien kunnioittamista. Tuhansien allekirjoit-
tama vetoomus toimitettiin hallitukselle.

Silloin talebanit palasivat kadulle ja kerä-
sivät vasta-adressiin hallituksen tukemisek-
si kymmenen kertaa enemmän nimiä.

Kun Castron oikeuslaitos myöhemmin
langetti raskaat vankilatuomiot 75-jäseni-
selle älymystöryhmälle, talebanit eivät enää
onnistuneet saamaan massoja liikkeelle.

Talebanien tulo antoi Fidelille kuitenkin
uutta energiaa, ja välillä hän käyttäytyi kuin
ennen vanhaan. Mutta sitten hän pyörtyi ja
aloitti spekulaatiot.

Poliittisille asiantuntijoille se oli Castron
jälkeisen elämän harjoitus. Castro ei kui-
tenkaan luovuta helpolla, sillä jo samana
päivänä hän puhui tv-studiossa kansalle.

Perhe, klassikot ja talebanit joutuvat
odottamaan sopivampaa hetkeä. �

Kirjoituksen on suomentanut ja 
toimittanut Adrián Soto
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Kuuba
� Asukkaita: 11 miljoonaa.
� Kieli: espanja.
� Uskonto: katolilaisia noin 90 %.
� BKT/as: 2 700 USD.
� Elinkeinot: palvelut n. 57 % BKT:stä,
teollisuus n. 36 %, maatalous n. 7 %.
Maailman johtava ruokosokerin tuottaja,
myös riisiä, maissia, hedelmiä, puuvillaa,
kahvia ja tupakkaa.
� Sosialistinen hallitus on kehittänyt
merkittävästi koulutusta, terveydenhuol-
toa ja muita sosiaalipalveluja.

� Vain kourallinen
ihmisiä palvelee
enää Castron 
unelmia.



Fidel Alejandro Castro Ruz syn-
tyi elokuun 13. päivänä 1926 lä-
hellä Bailán pikkukaupunkia Itä-

Kuubassa. Hänen isänsä oli espanjalainen
siirtolainen Ángel Castro, suurmaanomis-
taja, ja äiti oli palvelijatar Lina Ruz. Paris-
kunta sai kuusi lasta. Sisaruksista kolme on
pysynyt nyky-Kuubassa Fidelin vierellä ja
kaksi on maanpaossa Floridassa.

Castron synnyinseudulla vaikutti amerik-
kalainen United Fruits Company, mikä loi
perustan hänen anti-imperialistisille aja-
tuksilleen. Castro suoritti loppututkinnon

Havannan yliopiston oikeustieteellisessä
tiedekunnassa 1950. Kolme vuotta myö-
hemmin hän nousi aseelliseen kapinaan
Washingtonin tukemaa hallitusta vastaan.
Hyökkäys Moncadan tukikohtaan epäon-
nistui. Castro joutui kiinni ja vankilaan.

Vankilatuomio vaihdettiin maanpaoksi, ja
nuori poliitikko suuntasi Meksikoon. Sieltä
hän julisti sodan Fulgencio Batistan sotilas-
diktatuurille ja palasi Kuubaan 1956.

Sissisota kesti kolme vuotta ja päättyi
tammikuun ensimmäisenä päivänä 1959,
kun Batista pakeni Yhdysvaltoihin ja Castro
marssi sissiarmeijan ympäröimänä maan
pääkaupunkiin Havannaan. Siitä lähtien Fi-
del Castro on johtanut Kuubaa samalla ta-

Fidel Castro on johtanut
Kuubaa niin kauan, että neljä
viidestä kuubalaisesta on näh-
nyt vain hänen hallintonsa.
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�

Pitkämarssi
� Pitkällä marssilla maaliskuussa 1960
edessä vasemmalta Fidel Castro,
Osvaldo Dortico, Che Guevara, Augusto
Martinez-Sanchez, Antonio Nunez-
Jimenez, William Morgan ja Eloy Guttier-
rez-Menoyo. Morgan auttoi Castron
valtaan, mutta hänet teloitettiin myö-
hemmin petturina, joka oli vastustanut
Castron kommunistista hallintoa.
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valla kuin hänen isänsä Ángel johti omaa
maatilaansa.

Heti alussa kävi selväksi, että uuden hal-
lituksen suhde suureen naapuriin Yhdys-
valtoihin oli äärimmäisen vaikea. Castro
kansallistutti amerikkalaisten sokeriplan-
taasit ja öljy- ja kasinobisneksen. Törmäys
oli valmis.Yhdysvaltain hallitus päätti näyt-
tää keskustiedustelupalvelu CIA:lle vihreää
valoa: agentit lähetettiin tappamaan Castro.

Kuuban kommunistinen puolue pääsi sis-
sisodan voiton jälkeen Castron lähelle. Puo-
litoista vuotta vallankumouksen voiton päi-
västä Kuuba oli jo allekirjoittanut mittavan
taloussopimuksen Neuvostoliiton kanssa.
Kun CIA:n tukema Sikojenlahden maihin-
nousu epäonnistui, kävi ilmi, että Castron
voiton taustalla oli osittain myös
Neuvostoliiton sotilaallinen tuki.

Yhdysvallat julisti taloussaarron
Kuubaa vastaan tappionsa jälkeen.
Saarto on edelleen voimassa.

Sikojenlahden tapahtumat johti-
vat suoraan ydinohjuskriisiin. Lo-
kakuussa 1962 Yhdysvaltain ilma-
voimat paljasti, että Kuubassa oli
neuvostoliittolaisia ohjuksia, mah-
dollisesti ydinkärjellä varustettuja.
Parin viikon ajan maailma oli ydin-
sodan partaalla, mutta viime tipas-
sa presidentti John F. Kennedy ja
pääsihteeri Nikita Hruštšev pääsi-
vät sopimukseen. Neuvosto-ohjuk-
set poisteltiin Kuubasta ja hyvityk-
seksi amerikkalaiset Jupiter-ohjuk-
set Turkista.

Castro oli pitkään ärtynyt. Sopi-
mus tehtiin ilman häntä, eikä se helpottanut
Kuuban kansainvälistä tilannetta.

Ohjuskriisin jälkeen Castro alkoi levittää
vallankumousta ympäri maailmaa. Tunnet-

tu sissikasvo Ernesto »Che» Guevara vei
Kuuban vallankumouksen viestiä Afrik-
kaan, Asiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
Che tapettiin lopulta Boliviassa 1968.

Castron luottamus Neuvostoliittoon ei
enää ollut entisellään ohjuskriisin jälkeen.

Siitä huolimatta hänen sosialistinen järjes-
telmänsä oli raskaasti riippuvainen Neu-
vostoliitosta. Sieltä Kuuba sai lähes kaiken,
mitä tarvitsi: poliittista, taloudellisesta ja
teknistä tukea. Korvaukseksi ei ollut antaa
mitään muuta kuin sokeria.

Kaikesta huolimatta sama linja jatkui
1980-luvulle. Castro lähetti ison armeijan
Afrikkaan taistelemaan Angolan maaperäl-
lä, mikä maksoi Kuuballe paljon.

Neuvostoliiton luhistumisen jälkeenkin
Castro on pitänyt kiinni ideologisesta lin-
jastaan ja väittänyt, etteivät sosialistisen jär-
jestelmän vaikeudet olleet järjestelmän
vaan huonon hallinnon syytä.

Kansa
ahtaalla

Kuubalaiset ovat joutuneet tiu-
koille. Kun maan talous romahti
1990-luvun puolivälissä, hallituk-
sella ei ollut muuta mahdollisuut-
ta kuin ottaa myös dollari lailli-
seksi valuutaksi Kuuban peson
rinnalle. Samaan aikaan laillistet-
tiin pienyrittäjyys ja sallittiin kan-
sainvälisen pääoman tulo maan tu-
rismiin.

Kiinasta on tullut nyt Kuuban tu-
kija, mutta Castro ei ole valmis me-
nemään talousmallissa yhtä pitkäl-
le kuin aasialaiset.

Neljä viidestä kuubalaisesta ei
ole nähnyt muuta kuin Fidelin hal-
linnon. He tietävät, että löyhän ot-
teen kauden jälkeen tulee aina tiu-
kan vuoro. Se näkyy nykyäänkin.

Äskettäin Kuuban oikeuslaitos langetti
pitkän vankeustuomion 75 älymystön jäse-
nelle, joukossa maan tunnetuimpia kirjaili-
joita ja toimittajia. �

� Ydinsota tulossa? Koko maailma eli pari viikkoa pelossa,
mutta pääsihteeri Nikita Hruštšev ja presidentti John F.
Kennedy sopivat asiat viime tipassa.

� Hruštševia ja Castroa naurattaa, mutta 
todellisuudessa Castron luottamus Neuvostoliittoon 
ei palautunut ohjuskriisin jälkeen.

� Fidel ja Raúl Castro sekä Che Guevara
neuvonpidossa. Guevara vei Kuuban
vallankumouksen viestiä Afrikkaan,
Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

� Kiinasta on tullut
Kuuban tukija, mutta
sen talousmalli ei
Castroa innosta.
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