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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mi várható 
Kubában az új elnök megválasztását követően?”

Horvát János

Ha egy ország legfőbb közjogi méltósága – ez esetben Raúl Castro – 10 év 
után távozik a posztjáról, az annak ellenére is komoly eseménynek számít, 
hogy megmarad a pártja főtitkárának. 2018. április 19-től Miguel Díaz-Canel 

az új elnök Kubában, még akkor is, ha elődje árnyékában tevékenykedik. Hatalmas 
feladatok áll(ná)nak a mérnök végzettségű pártmunkás előtt. Tovább kellene erő-
síteni a magánszektort, beruházóbaráttá tenni a törvényi környezetet, meg kellene 
végre szüntetni a kettős pénzrendszert, stb. Itt és most arra kellene kitérni, hogy 
mi várható e területeken Díaz-Caneltől, de úgy tűnik, országa sorsa ismét jelentős 
mértékben mások által determinált. Az a sajátos helyzet állott elő Kubában, hogy ha 
Raúl Castro maradt volna az elnök, akkor is kívülről meghatározott kényszerpályán 
zajlanának az események.

Elsősorban az Amerikai Egyesült Államok radikálisan megváltozott politikája 
befolyásolja a közeli jövő kubai történéseit. A Trump-kormányzat egy év alatt visz-
szabontott szinte mindent, amit Barack Obama felépített a két állam kapcsolatának 
a javítása érdekében. Donald Trump a Kuba-politika irányítását teljesen átengedte 
Marco Rubio amerikai szenátornak és a keményvonalas kubai származású képvi-
selőknek, akik évtizedes elképzeléseiket valósítják meg most. Az új külügyminiszter 
sem hoz majd javulást ez ügyben: Mike Pompeo ugyanis éppen Rubio támogatója-
ként lépett porondra a 2016-os elnökválasztási kampányban.

Az elmúlt év szigorításai, a turizmus újbóli befagyasztása, a listázott kubai 
katonai vállalatokkal való kapcsolatok további tiltása, a diplomáciai képviseletek 
(egészségügyi okokkal magyarázott) leépítése – amihez 2018 áprilisában Kanada 
is csatlakozott –, illetve a kubaiak USA-ba jutását drasztikusan korlátozó intézke-
dések súlyos következményekkel járnak. Mára gyakorlatilag megszűnt az Egyesült 
Államok konzuli tevékenysége Havannában. (Ha egy kubai most amerikai vízumot 
akar, akkor azt Guyanában kell személyesen kérelmeznie, és a teljes eljárás is ott 
történik!) Ily módon az USA azt a korábbi kétoldalú megállapodást sem teljesíti, 
amely szerint évente húszezer bevándorlási vízumot ad ki, és támogatja a család-
egyesítéseket.

A Castro-rendszer évtizedei alatt a hangosan elégedetlenkedők és az ellenzékiek 
vagy maguktól kimentek az országból, vagy kitessékelték őket; esetleg harmadik le-
hetőségként börtönbe kerültek. Castróék a két első verziót pártolták, főleg az utóbbi 
években. De mivel az amerikai hozzáállásban bekövetkezett változás miatt mára 
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szinte megszűnt a távozás lehetősége, az utóbbi hónapokban az adatok már is-
mét a bebörtönzések növekvő számáról tanúskodnak. A Rubio–Trump-politikának 
ez egy lényeges eleme. Ugyanis ha az elégedetlenkedők száma tovább nő – akik 
azonban eltávozni már nem tudnak –, az fokozódó feszültséghez, akár robbanás-
hoz is vezethet. (Ez pedig egy olyan szcenárió, amelytől joggal félhetünk.)

Ugyancsak megnehezíti a Díaz-Canel előtt álló hónapokat a latin-amerikai hely-
zet változása. Venezuela egyre gyengébb, a Kubában szállított olaj egyre kevesebb. 
A meghatározó súlyú dél-amerikai országok többsége jobbra fordult. Az Amerikai 
Államok Szervezetének (AÁSz) áprilisi ülésen – eddig teljesen szokatlan módon – a 
korábbi dél-amerikai elnökök és vezető politikusok keményen bírálták a mostani 
kubai hatalomváltást, és a szigetországban tartandó demokratikus választásokat 
sürgették. Az AÁSZ főtitkára olyan Kuba-ellenes retorikába kezdett, amely vissza-
térést jelent egy évtizedekkel korábbi állapothoz, holott nem is olyan régen még, 
éppen az AÁSZ-tagállamok vezetőinek tapsától kísérve, Obama és Castro látvá-
nyosan parolázott Panamában. Most viszont Marco Rubio azt ígéri, hogy az AÁSZ 
hamarosan újra szankciókat hoz Kuba ellen.

A közeljövőben tehát a külső körülmények egyre fojtogatóbbak lesznek a kubai 
vezetés számára. Díaz-Canel egyéni balszerencséje, hogy mindez az ő felemelkedé-
sével egy időben történik. A funkcióját felhasználhatná ugyan egy gyors, drasztikus 
váltásra, de ahhoz nem elég karizmatikus, és nincs is meg az ahhoz szükséges 
háttere, tapasztalata és hatalma. Eleve átmeneti figurának szánták, és ezért sokkal 
valószínűbb, hogy a most következő nehéz hónapokban egyfajta bűnbakká válik, 
akit idővel felvált majd egy erősebb kezű vezető, aki vagy megpróbálja visszatéríteni 
a szigetországot a castrói útra – ez a kevésbé járható változat –, vagy nyit, és egy-
fajta orosz, illetve vietnami átalakulást teremt meg, amelyben a katonai elit átmenti 
magát és a hatalmát valami régi-új kapitalizmusba.

De ez – Díaz-Canellel vagy nélküle – még évekig eltarthat.

HorvátH EmőkE

Egy korszak lezárult Kubában– és a nemzetközi politikában –, amikor 2018. 
április 19-én a Népi Hatalom Nemzetgyűlése (Asamblea Nacional del Poder 
Popular, ANPP) a Havannában tartott ülésén Miguel Díaz-Canel személyében 

megválasztotta a leköszönő Raúl Castro utódját, aki így a munkáját az Államta-
nács elnökeként folytathatja. Magát a hivatalt még az 1976-ban végrehajtott 
alkotmánymódosítás eredményeként hozták létre; az Államtanács elnöke egyben a 
Minisztertanács feje is, azaz a miniszterelnök. E cím mellett Fidel Castro, majd utóda, 
az öccse, Raúl Castro is birtokolta a Kubai Kommunista Párt (Partido Communista 
de Cuba, PCC) főtitkári székét is. Jelen esetben azonban az állami és a pártvezetés 
elválik egymástól: a PCC irányítása 2021-ig Castro kezében marad, de utána azt 
is Díaz-Canelnek kívánja átadni. Tekinthetjük úgy, hogy az új elnök próbaidőn van: 
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amennyiben beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor újabb elemet vehet át Castro 
hivatali pozícióiból. A Raúl Castróra jellemző óvatos, megfontolt politizálás e szemé-
lyi kérdésben is látványosan tetten érhető.

Kuba lakosságának hozzá kell szoknia, hogy a szigetországban a politika meg-
határozó alakítója egy olyan ember lesz, aki 1960-ban született, azaz nem legitimálja 
őt immár a Batista-diktatúrával szemben tanúsított ellenállás, a Moncada laktanya 
ostromában, illetve a forradalmi harcokban való aktív részvétel. Raúl Castro vissza-
vonulásával véglegesen egy új politikai nemzedék kezébe kerül az ország vezetése, 
és nagy kérdés, hogy az hogyan fogja továbbvinni vagy átalakítani ezt az örökséget.

Az szinte bizonyosnak tűnik, hogy sem Fidel, sem Raúl Castro népszerűsége 
nem fog teherként nehezedni az új elnök vállára, mivel egy 2015-ös reprezentatív 
közvélemény-kutatás eredményeként napvilágra került, hogy a Castro testvérek 
népszerűsége régen a múlté. Raúl Castro elutasítottsága a kubai válaszadók körében 
48 százalékos volt. Ami ennél meglepőbb, hogy a saját imázsát mindig gondosan 
építő Fidel Castro mítosza is megtépázódott napjainkra: csupán 44 százalék tekin-
tette pozitív személyiségnek őt!

Mivel Raúl Castro kiszemelt utóda került az Államtanács élére, úgy gondolom, 
meglepetésekre nem számíthatunk: Díaz-Canel nem bocsátkozik nagyobb poli-
tikai-gazdasági átalakításokba, mentora támogatásának megőrzése fontosabb 
számára – hiszen a pártfőtitkári cím megszerzése nélkülözhetetlen a teljes hata-
lom birtoklásához, azt pedig csak abban az esetben ruházzák rá, ha a következő 
években a tevékenységével elnyeri Castro tetszését. Raúl Castro idő előtti halálával 
természetesen részben új helyzet állna elő.

A megkezdett gazdasági reformokat, a – visszafogott – magánosítást Díaz-
Canel tiszteletben fogja tartani, sőt talán még szerény növekedés is megfigyelhető 
lesz, ez ugyanis létkérdés a kubai gazdaság számára, mivel 10 aktív korú munkavál-
laló közül 4 kisvállalkozóként biztosítja a megélhetését (akik általában volt állami vagy 
jelenleg is részben állami alkalmazott önfoglalkoztatók, spanyolul: cuentapropistas). 
A számuk 2017-re 579.415 főre emelkedett, míg 2008-ban, a reform kezdetekor 
mintegy 150.000 főről beszélhettünk. A tavalyi adat a munkavállalók 12 százalékát 
teszi ki.

Az új miniszterelnök alapvető feladata lesz az is, hogy a külföldi tőke számára 
kellően vonzó gazdasági légkört biztosítson, mindenekelőtt a turisztikai és az ag-
rárszektorban. Bár a kezdő lépések megtörténtek, a kedvező és stabil jogi környezet 
hiánya komoly hátrányt jelent az ország számára, és a korábbi vezetés nem sietett 
pótolni ezeket a feltételeket. A nehézkes bürokrácia, a megbízhatatlan és lassú ügy-
menet szintén riasztó lehet a külföldi befektetők számára.

Ugyancsak elodázhatatlannak tűnik a kettős pénzrendszer reformja. Erre a tény-
re hívta fel a figyelmet maga Castro is 2017. december 21-én, a nemzetgyűlés előtt 
tartott beszédében, amikor kifejtette a meglévő sajátos pénzrendszerből – az eltérő 
nemzeti pénzeszköz (a kubai peso, CUP) és konvertibilis fizetőeszköz (a kubai kon-
vertibilis peso, CUC) használatából – eredő gazdasági torzulások következményeit. 
Igaz, nem ez az első hivatalos elhatározás: 2013-ban már Marion Murillo – Castro 

http://bendixenandamandi.com/wp-content/uploads/2017/01/Cuba-Final-4.7.15-Web.pdf
http://bendixenandamandi.com/wp-content/uploads/2017/01/Cuba-Final-4.7.15-Web.pdf
https://www.cibercuba.com/noticias/2017-10-26-u141144-e129488-cifra-cuentapropistas-cuba-crece-pesar-suspension-licencias
https://www.cibercuba.com/noticias/2017-10-26-u141144-e129488-cifra-cuentapropistas-cuba-crece-pesar-suspension-licencias
http://en.granma.cu/cuba/2017-12-22/we-are-here-and-will-remain-free-sovereign-and-independent
http://en.granma.cu/cuba/2017-12-22/we-are-here-and-will-remain-free-sovereign-and-independent
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akkoriban szóba került egyik utódjelöltje –, a Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke és 
a Minisztertanács elnökhelyettese bejelentette, hogy fel kívánják számolni a kettős 
pénzrendszert. Az akkori szándékot azonban végül nem követte megvalósítás. Min-
denesetre Castro beszéde egyfajta politikai testamentumként értelmezhető.

A turizmus terén nagy valószínűséggel megmarad a kialakult hármas szerke-
zet: az állami cégek, a hazai vállalkozók és a külföldi tőke részvétele a szektorban. 
A francia Bouygues építőipari cég nagyszámú szálloda építésében vesz részt, a 
tevékenysége leglátványosabb elemét a Havannában működő Hotel Manzana 
Kempinski, egy olyan luxuskategóriájú szálloda képviseli, amelyben egy szoba ára 
(éjszakánként) 333 és 1285 dollár között mozog. A szálláshelyek nagyobb része 
azonban kisvállalkozók kezén van (bed and breakfast formájában), és magánétter-
mek kínálják a kubai és a nemzetközi konyha standard fogásait is. A gazdaságnak 
ezt a szeletét mindenképpen fejleszteni szükséges a továbbiakban is. Talán Díaz-
Canel elnöksége idején még nagyobb mértékben nő majd a turizmushoz kapcsolódó 
kubai kisvállalkozók aránya. Bár a Trump által bevezetett újabb utazási korlátozások 
következtében az amerikai turisták már nem érkeznek olyan nagy számban Kubá-
ba, mint az előző esztendőben – valójában nem is az USA-ból, hanem Kanadából 
érkezik messze a legtöbb látogató –, erre az évre 5 millió vendég fogadását irányoz-
ta elő az állam.

Meglátásom szerint az USA és Kuba kapcsolatának alakulását Díaz-Canel nem 
tudja érdemben befolyásolni, ebben a kérdésben Donald Trump a meghatározó fél, 
aki – Obama nyitási politikáját feladva – megszorításokat hozott, és a kapcsolatok 
alakításában nagymértékben teret engedett a kubai származású republikánus sze-
nátornak, Marco Rubiónak, aki elsősorban érzelmi politizálást folytat Kuba kapcsán. 
Ami súlyos problémát jelent a kubai fél számára, az az amerikai közvetlen beruhá-
zások megszüntetése az olyan cégekbe vagy szolgáltatásokba, amelyektől a kubai 
fegyveres erők hasznot remélhetnének. Márpedig a katonai vállalkozások a kubai 
gazdaságnak hozzávetőlegesen 60 százalékát tartják a kezükben.

Összességében úgy vélem, Díaz-Canel elnöksége 2021-ig nem hoz jelentős 
változásokat: az új elnök minden fontosabb gazdasági és politikai kérdésben egyez-
tetni fog Raúl Castróval, aki a pártfőtitkári pozíciója révén továbbra is rajta tartja a 
kezét az országon, és szükség esetén nem lesz rest meghúzni a gyeplőt.

LiLón Domingo

A kubai forradalom történelmi vezérét, Fidel Castrót a betegsége miatt 2006-tól 
a testvére, Raúl helyettesítette az elnöki pozícióban, aki 2008-tól hivatalosan 
is az ország legfelsőbb vezetője lett.

Raúl Castro több mint egy évtizedes irányítása alatt Kuba számos – közülük 
nem egy igen jelentős – változáson esett át. Ezek közé tartozik a szigetország és 
az Amerikai Egyesült Államok viszonyának a javulása. E téren kiemelendő Barack 
Obamának a 2016-ban tett kubai látogatása.
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Raúl Castro nevéhez kapcsolódik a migrációs reform, amelynek köszönhetően 
sok kubai elutazhatott az országból, továbbá a magánkezdeményezések enge-
délyezése a gazdaság bizonyos területein, valamint a külföldi befektetések, illetve 
az ország élén történt generációváltás. Saját döntése alapján lemondott a vezetői 
tisztségéről – ami azonban nem jelenti a hatalomról való lemondást.

2017. április 19-én megalakult az új parlament, amelynek legfőbb célja az Állam-
tanács elnökének (vagyis jogi és alkotmányos tekintetben: az új kubai államfőnek) 
a kinevezése volt. A választás Miguel Díaz-Canelre, a mindössze 57 éves addigi el-
nökhelyettesre – vagyis nem a forradalom egyik történelmi személyiségére – esett. 
Több évtized óta ő az első elnök, akit nem Castrónak hívnak.

Véleményem szerint a sziget politikai és alkotmányos berendezkedése miatt az 
új kubai elnök kinevezése nem hoz számottevő politikai változást. Ha megvizsgáljuk 
az 1976-os alkotmányt és a 2002-es alkotmányos reformot, azt állapíthatjuk meg, 
hogy Kuba egy parlamentáris köztársaság, ahol a legfőbb hatalmi szerv a Népi 
Hatalom Nemzetgyűlése (ANPP). Ez választja meg tagjai közül az Államtanácsot, 
melynek elnöke egyben az államfő is, aki azonban korlátozott hatalommal bír, mert 
az ANPP alá tartozik. Más szavakkal: a kubai politikai és alkotmányos rendszerben 
az Államtanács teljes mértékben a Népi Hatalom Nemzetgyűlésétől függ.

A hatalom szervezetének sajátosságaihoz hozzá kell tenni a Kubai Kommunis-
ta Párt (PCC) szerepét és hatalmát, amelyet az alkotmány egyértelműen ki is fejt. 
A 2002-es alkotmánymódosítás után az alaptörvény 1. cikkelye meghatározza a 
kubai társadalom szocialista jellegét, a 2. cikkely kiemeli annak megmásíthatatlan 
voltát: „Kuba soha nem tér vissza a kapitalizmushoz”. Az 5. cikkely felhatalmazza 
a kommunista pártot, hogy legyen „az állam és a társadalom legfelsőbb irányító 
ereje”. Ennek fényében az, hogy nem egy Castrót választottak Kuba elnökének, csak 
formai, de nem lényegi változás, mert az ország legfőbb hatalmi szervének, a kom-
munista pártnak az irányítását, a valódi hatalmat továbbra is Raúl Castro gyakorolja 
2021-ig.

Természetesen én is arra számítok, hogy a belső és külső kényszerek hatására 
előbb vagy utóbb igazi reformok történnek Kubában. A belső körülmények közül ki 
kell emelni az országban végbemenő generációváltást. Ez azt jelenti, hogy azok-
nak kell irányítaniuk az ország sorsát, akik a forradalom utáni időszakban születtek. 
Ugyanakkor Kuba nem hagyhatja figyelmen kívül a nemzetközi eseményeket sem, 
amelyek közvetlen hatással vannak rá. Nevezetesen Trump elnökké választását, a 
latin-amerikai térségben zajló változásokat, illetve a venezuelai gazdasági-politikai 
problémákat, amelyek szintén közvetlenül éreztetik hatásukat a szigetországban.
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A kubai nép mérsékelt várakozással tekint az új elnök hivatalba lépésére. Mind 
a lakosság, mind a kormány tisztában van azzal, hogy a gazdaság struk-
túrájában és szabályozásában változtatásokra lenne szükség. A kettős 

valutarendszer komoly károkat okoz a reálgazdaságnak, miközben tagadhatatlanul 
jelentős bevételt hoz a kubai állami költségvetésnek. A privát szektor erősítéséhez, 
az abban foglalkoztatottak számának növeléséhez azonban a gazdasági refor-
mok következetes továbbvitele és esetleges felgyorsítása szükséges. Az egyéni 
vállalkozók (cuentapropistas) boldogulása igen nehézkes: a központi hatalom sza-
bályozása hol a „húzd meg”, máskor az „ereszd meg” stratégiát választja. Valamikor 
a privát szférában dolgozók körének a bővítésével kívánják csökkenteni az állami 
alkalmazottak számát, máskor apró szabályokkal szigorítják a magánvállalkozók 
működését.

A lakosság az új elnöktől leginkább a megélhetési és lakhatási gondjai enyhíté-
sét várja. E problémák mellett azonban Díaz-Canel számára a legnagyobb kihívást 
az emberek folyamatos elvándorlása jelenti: különösen a képzett rétegek hagyják 
el az országot már az első adandó alkalommal. Emiatt Kuba Latin-Amerika egyik 
legrosszabb korfájával rendelkező országa: a lakosságnak jelenleg 20, 2025-re 
azonban közel 30 százaléka 60 év fölötti lesz, és a mostani demográfiai trendek 
mellett 2050-re a mai 11-ről 6 millióra fog csökkenni a lélekszám. Ezt megállítani 
pedig csak úgy lehet, ha megfelelő életkörülményeket és kilátásokat biztosítanak az 
internet világában már Kubában is mindenről informálódó fiataloknak – ami gazda-
sági nyitás nélkül nem fog menni.

A szigetország számára elengedhetetlenül fontos olyan partnerek megtalálása, 
amelyek (az amerikai embargó ellenére) megfinanszírozzák a kereskedelmi hiányát 
és a szükséges állami beruházásait (például a közlekedési és a telekommunikációs 
infrastruktúra bővítését). Kubának úgy kell folytatnia a Raúl Castro idején bátorta-
lanul megkezdett gazdasági nyitást és diverzifikációt, hogy ne alakuljon ki olyan 
függés senkitől, amelynek következtében megismétlődne a Szovjetunió bukását 
követő „különleges időszak” „hét szűk esztendeje”.

A berlini fal leomlása után – a várakozások ellenére – nem Kína lett az új „nagy 
testvér”, mivel nem érkezik jelentős kínai tőke az országba, és az utóbbi másfél évti-
zedben az áruforgalom növekedése sem jelentős. (Kuba nem tud semmit felajánlani 
a pragmatikus Kínának, hiszen nincs jelentős nyersanyagkészlete.) Egy ideig úgy 
tűnt, hogy a Szovjetunió helyét Venezuela veheti át, és a 2000-es években, Hugo 
Chávez elnöksége elején, nyersolaj formájában jelentős támogatást is kapott onnan 
Kuba, amelyből komoly bevételekre tett szert. Venezuela összeomlása óta azonban 
ez a bevételi forrás elapadt, így csak a turizmusra és a külföldön élő kubaiak haza-
utalásaira számíthat az állam vezetése – ezekre pedig nem lehet egy ország jövőjét 
alapozni.

http://kki.hu/assets/upload/15_KKI-elemzes_CUB_Nagy_20180420.pdf
http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/csg-position-papers?ContentRecord_id=3cfbf0d6-d403-4c2a-bd49-7657b8a51b9a
http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/csg-position-papers?ContentRecord_id=3cfbf0d6-d403-4c2a-bd49-7657b8a51b9a
https://oncubamagazine.com/noticia/economia-cubana-clave-para-el-nuevo-gobierno/
http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
http://kki.hu/assets/upload/06_-_Nagy_Sandor_Gyula__Drexler_Andras.pdf
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A nyugati partnerek elmaradása az amerikai embargó mellett részben a kubai 
bürokrácia lassúságának, az állami szabályozás hiányosságának és az alkotmány 
azon részének a következménye, amely kimondja, hogy „ha a nép érdeke úgy kíván-
ja”, bármi bárkitől elvehető, államosítható. Így nehéz a hosszú távban gondolkodó 
befektetőket az országba csalogatni – még a speciális gazdasági övezetekbe is, 
ahol különleges adózási és munkajogi feltételek várják őket. Oda korábban elsősor-
ban az Európai Unióból, Kanadából és Japánból érkeztek a befektetők.

A legtöbb elemző és nemzetközi szakértő szerint a következő években nem 
történnek komolyabb változások a „konszolidáció” jegyében, és a Raúl Castro ál-
tal megkezdett apró lépések folytatódnak, melyekkel a hétköznapi emberek életét 
próbálják megkönnyíteni. Ezek jövendő sikere nagyrészt annak a függvénye, hogy 
az államnak lesz-e elegendő gazdasági ereje a meglévő (de recsegő-ropogó) ellá-
tórendszerek fenntartásához.

A kettős valutarendszer többet árt a nemzetgazdaságnak, mint amennyi bevé-
telt hoz a központi a költségvetésnek, emellett komoly informális szektor is kiépült 
rá. Az elvándorlás és az ahhoz kapcsolódó társadalmi elöregedés, valamint a külö-
nösen a fiatalok körében elterjedt, de illegálisnak számító internet-hozzáférés révén 
korlátlanul áramló információk szintén komoly kihívást jelentenek már most is az 
ország vezetése számára.

A sok bizonytalanság között egy valami azonban biztosnak tűnik: a mostani vál-
tozások nem abba az irányba mutatnak, hogy a kubai politikai rendszer közép- vagy 
akár hosszú távon megváltozna. Legjobb esetben is egy kínai vagy vietnami típusú 
pártállami rendszer alakulhat ki, apró lépésekkel haladva, amely a politikai hatalom 
megtartása érdekében jól megfér majd egyfajta korlátozott piacgazdasággal, a kül-
földi tőke fokozatos, irányított beengedésével és az információáramlás kínai típusú 
ellenőrzésével. Azonban az első lépéseket Miguel Díaz-Canelnek sürgősen meg kell 
tennie ebbe az irányba, ha nem akar egy olyan ország elnöke lenni, ahol a fiatalok 
egyetlen vágya, hogy minél hamarabb elhagyják a hazájukat.




