
Kvartalstidskrift, 200kr/år
www.svensk-kubanska.se

Svensk-Kubanska Föreningen
Himmel eller helvete? 
Eller ett fattigt, förföljt land i 3:e Världen som visar att en 
bättre värld är möjlig, och som därför svartmålas av det fåtal 
som lever gott på den värld som är.  

1959 - den kubanska våren 
Den 1 januari drevs diktaturen på flykten. För att återställa 
den drog USA igång ett helvete av invasioner, sprängattentat, 
mordplaner, biologisk krigföring, ekonomisk och medial 
krigföring och undergrävande verksamhet - som pågår än idag. 
Men Kuba har överlevt och blivit ett föredöme i 3:e Världen. 
Varför då så förtalat?

Utbildning i världsklass 
Flest läkare i världen 
Förstklassig idrottsnation 
Världens mest hållbara samhälle 
Världsbäst på skydd mot naturkatastrofer 
Världsbäst på bistånd osv 

Men ekonomin då? 
Varför är Kuba fortfarande så fattigt? 
Och varför har de inte flerpartisystem?
USAs 5o-åriga ekonomiska krigföring och undergrävande 
verksamhet är en förklaring, men det finns också andra, 
inhemska. Dem får du också läsa om i Tidskriften Kuba. 
Ta reda på hur det är, egentligen!
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Kuba har hållit hoppet levande i Latinamerika under 
militärdiktaturernas decennier och sedan kunnat stötta 
vänstervågen i Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua m fl. 

är en oppositionell röst i världen som tystas i västliga media, 
för att den visar att en bättre värld är möjlig.

Gör dig själv, dina elever, biblioteksbesökare, vänner, 
arbetskamrater med flera en tjänst. 
Befria dig från den mediala ensidigheten, ta reda på hur 
kubanerna kunnat överleva mer än 50 år av USAs aggressioner 
och ändå skapat ett samhälle som internationella organ och 
experter framhåller som ett föredöme.

släpper fram denna röst att berätta om 
• ett samhälle i förändring, 
• om jämställdhet och folklig delaktighet, 
• om ekologiskt stadsjordbruk,
• förnyelsebara energikällor, 
• rik kulturell mångfald
• enastående internationellt bistånd och om 
• ALBA, den Bolivarianska Alliansen för solidariskt, 
mellanfolkligt samarbete för Latinamerikas och Karibiens andra 
befrielse - nu från USA - 200 år efter befrielsen från Spanien.

Ta reda på hur det är, egentligen!
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Unga kubaner på gång 
För ett hållbart samhälle

Bokmässa och Sexologkonferens

USAs blockad 
mot Kuba: 50 år!


