Nosso Partido Comunista é único
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“O nosso Partido é único porque garante a unidade de todos os cubanos que desejam continuar
construindo uma sociedade mais democrática, inclusiva e justa”, explica Karima Oliva Bello em artigo
publicado no jornal Granma, às vésperas do 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba, que
acontecerá de 16 a 19 de abril.
O nosso Partido é único – continua detalhando a jornalista – porque empodera o povo cubano, e é seu
principal recurso na defesa de seus direitos frente a agendas subversivas sustentadas a partir do
exterior, que em 60 anos não cessaram de pressionar para impor um sistema que acabaria com esses
direitos.
O nosso Partido é único pela tradição de luta e a força moral em que se sustenta, numa região em que a
rotina dos partidos políticos são os shows midiáticos, o escândalo e a corrupção. É herdeiro do espírito
com que foi criado o Partido Revolucionário Cubano: partido para a luta pela nossa independência, antiimperialista, defensor do ideário anti-racista e de justiça social.
O nosso Partido é único porque é o partido do povo e para o povo, o das bases, em cada centro de
trabalho, em cada bairro, o do intelectual e do operário; aquele que leva a debate público os conceitos
em que se baseia nosso projeto de país, aquele que superou grandes desafios, que assumiu

contradições, sem abandonar o caminho de nossa soberania.
E continua:
O nosso Partido é único porque é nosso; não é um clube de milionários sem arraigo popular,
desatendido do destino dos humildes; não é um instrumento para ganhar eleições à base do
clientelismo, a compra de votos e a manipulação midiática.
O nosso Partido é único, porque não é perfeito, nem fica bem idealizá-lo, assumiu seus próprios erros
com sentido autocrítico sempre que tem sido necessário.
O balanço dos poderes políticos e econômicos no mundo de hoje é especialmente hostil para uma
alternativa socialista, principalmente se for um país pequeno e pobre, como o nosso. A dominação da
cultura do consumo, a idealização do liberalismo, o avanço do colonialismo cultural e o hábito de
demonizar o comunismo, deixam um cenário muito difícil em matéria de formação política e ideológica.
O nosso Partido é único porque cresce diante dos desafios, sempre olha para frente ciente de seu
compromisso com nosso povo, nossos mártires, nossos heróis e nossa história; lidera mudanças
embora seja assinalado como dogmático; se baseia em princípios ideológicos claros e num acervo de
conhecimentos científicos para apoiar cada jornada em que nossa nação se ergue dando o melhor de si.
E finaliza o artigo publicado pelo jornal cubano Granma às vésperas do 8º Congresso do Partido
Comunista de Cuba:
O nosso partido é único porque é a nossa garantia para sonhar e trabalhar por um país melhor para
todos.
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