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Kubas system för att välja folkets företrädare i beslutande 
kommun-, läns- och nationalförsamlingar, samt president 
och regering, är unikt. Det finns inget liknande i världen. 

Kubas system har vuxit fram ur landets historia, 
en liten nations kamp för frihet, självständighet och 
människovärdigt liv, mot 1800-talets spanska kolonialism 
och sedan mot supermakten USAs ständiga, aggressiva 
anspråk på att kontrollera öriket. 

Historien har lärt Kuba att varken tillåta utländska 
krafter eller privat rikedom att påverka valen. Kubanerna 
nominerar och väljer sina företrädare från grannskapsnivå 
och uppåt, utifrån deras insatser i grannskapen, 
folkrörelserna, de politiska och statliga organen och inte 
utifrån några fagra vallöften.  Det är ett noga genomtänkt 
system för representativ, deltagande demokrati.

Systemets utmärks av
• Allmänna och hemliga personval på alla nivåer 
• Rösträtt från 16 år
• Små valdistrikt
• Öppna nomineringar i kvarter, kommuner och folkrörelser

Valda församlingar i kommuner, län och landet
Val till national- och länsförsamlingarna äger rum vart 5:e 
år, till kommunförsamlingarna med 2,5 års mellanrum. 
Vartannat val till kommunförsamlingarna är starten på en 
halvårslång valrörelse med val till länsförsamlingar och 
nationalförsamling. Slutligen president- och regeringsval, 
samt styrelseval i länsförsamlingarna. 

Direktnominering på kommunnivå 
Nomineringsdebatten är öppen, deltagarna känner 
varandra och röstar på dem de har mest förtroende för. 
En USA-stödd dissidentkampanj försökte lansera 175 
egna kandidater, men ingen av dem fick sina grannars 
förtroende.

De två som får flest röster blir nominerade till kommun-
församlingen. Presentationer med ålder, utbildning, yrke, 
medlemskap i organisationer, internationella insatser mm 
sätts inför valen upp på anslagstavlor på välbesökta platser 
runt om i kommunen. 

Den 26 november 2017 ägde kommunalvalen rum i 
24 365 vallokaler över hela Kuba, med en andra omgång 
3 december när ingen av kandidaterna fått över 50 % av 
rösterna. 

Kubas system för demokrati är unikt!
Eva Björklund

Kuba har 15 län
168 kommuner och särskilda kommunen ”Ungdomsön”. 

Kommunerna är uppdelade i 
Kommundelar med 3-10 000 invånare på landsbygd, 
och upp till ca 15 - 60 000 i stadsbygd. 
 

Kommundelarna är i sin tur indelade i 
små valdistrikt med ca 1 000 invånare. I de minsta 
kommunerna kan ett valdistrikt dock omfatta så lite som ett 
par hundra invånare. 

Valdistrikten består av 2-8 grannskap eller byar – mot-
svarande CDR-kvarterskommittéernas upptagningsområden 
– med från ett 50-tal upp till ett par hundra invånare.
 

forts sid 4

Nomineringarna till kommunalvalen sker direkt på öppna kvartersmöten i grannskapen. En USA-stödd grupp drev en kampanj 
för att lansera 175 egna kandidater, men ingen av dem fick sina grannars förtroende.
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Foto Jan Strömdahl

• 

Av nominerade 60 870 kandidater i hela landet valdes 
12 515 ledamöter till de 168 kommunerna.  Valdeltagandet 
uppgick till ca 86 procent, 4 procent blankröster och 4 
procent ogiltiga.

 Alla valda har regelbunden redovisningsplikt inför 
sina väljare, som kan återkalla mandatet.

Kommundelsnämnder - deltagande demokrati
I varje kommundel/stadsdel bildas en nämnd bestående 
av de av kommunförsamlingens ledamöter som tillhör 
kommundelen samt representanter för grannskap, 
organisationer och verksamheter  i kommundelen. De 
väljer en ordförande, som får gå en kurs för att lära sig 
sköta sitt uppdrag. 

Det blir en slags kommundelsstyrelse som ska se till 
att all verksamhet sköts som den ska, kanalisera klagomål 
från medborgarna och bidra till att lösa problem som de tar 
upp, eller som nämnden på annat sätt blir varse. Genom 
att kommundelens kommunfullmäktigeledamöter ingår i 
nämnden, finns direktkanal till kommunfullmäktige som 
kan fatta beslut om sådant som t ex behöver finansiering, 
men de problem som kan lösas inom kommundelen stannar 
där. Det finns också direktkanal till alla folkrörelsers 
lokala organ.

Kommundelsnämnden ska följa utvecklingen och 
redovisa den i öppna möten med invånarna.  Alla ledamöter 
ska genomföra regelbundna öppna redovisningsmöten i 
sina distrikt, där väljarna kan besluta att genomföra nyval 
om de inte är nöjda. 

Kommunerna nominerar kandidater 
till national- och länsförsamlingar

Inför valen bildas en valberedning i varje kommun med 
representanter för folkrörelserna: Fackföreningsrörelsen 
CTC, Kvinnoförbundet FMC, Småbondeförbundet 
ANAP, Kommittéerna för Revolutionens Försvar CDR, 
Elevförbundet FEEM och Studentförbundet FEU, med 
representanten för CTC som ordförande. De lägger förslag 
till kommunförsamlingen som nominerar kommunens 
kandidater till läns- och nationalförsamling. 

Länens storlek uppgår i medeltal till 600-700 000 
personer. Stor-Havanna har dock 2,2 miljoner indelade i 
15 kommuner. 

Massivt valdeltagande 
Val till län och nation den 11 mars gällde andra etappen i 
Kubas 3-delade valprocess: 

1. 26 november och 3 december:  Val till kommunför-
samlingar, kandidaterna nomineras på öppna kvartersmöten 
i grannskapen. 

2. 11 mars:  Val till länsförsamlingar och Nationalförsamling, 
kandidater nomineras av de valda kommunförsamlingarna 
på förslag från de sex folkrörelserna: Fackliga 
Centralorganisationen, Kvinnoförbundet, Bondeförbundet, 
Studentförbundet,  Elevförbundet, Kvarterskommittéernas 
Centralorganisation. 

3. 19 april, Nationalförsamlingen utsåg landets president 
och regering,  

I kommunalvalen uppgick valdeltagande till 86 procent. 
I valen till Nationalförsamling uppgick deltagandet till 79,5 
procent av väljarna. Åldersgräns för väljare är 16 år. 

Högt valdeltagande gav 53 procent kvinnor i 
Nationalförsamlingen

Presidentval 19 april - Miguel Díaz-Canel
Den 19 april konstituerade Nationalförsamlingen sig 
och valde inom sig ett Statligt Råd bestående av en 
ordförande, en förste vice och fem vice ordföranden, en 
sekreterare och 23 ledamöter därutöver, dvs sammanlagt 
31 ledamöter. Till ordföranden i Statliga Rådet och tillika 
Kubas president och regeringschef valdes Miguel Díaz - 
Canel

Den 23 mars konstituerade länsförsamlingarna sig och 
valde styrelse, ordförande och sekreterare. 

Inga höga löner
Ledamöterna i Nationalförsamlingen får inga personliga 
eller ekonomiska fördelar. De behåller sina gamla arbeten 
och får tjänstledigt utan lön. Under tiden får de ersättning 
som motsvarar lönen och traktamente för extra kostnader 
för att resa till och vistas i Havanna. Ledamöterna är 
skyldiga att hålla kontakt med sina väljare, lyssna på 
deras klagomål, deras förslag och regelbundet inför dem 
redogöra för sin verksamhet som ledamot. De kan när som 
helst få sitt mandat återkallat av sina väljare.

Nyvald parlamentsledamot, Yanet Pupo Estupiñán, 22 år

• 

forts från sid 3
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• 

53 % kvinnor i 
Nationalförsamlingen

Av de 605 nya ledamöterna i Nationalförsamlingen  är
47,4 %  ledamöter i en kommunförsamling. 
Minst två nominerade per kommun ska vara 
kommunalpolitiker. 
Medelålder 49 år, 80 är mellan 18 och 35 år

Av ledamöterna är 
55,8 %, 287 omvalda
40,2 %, 338 förstagångsnominerade
40,7 % mörkhyade (varierande grad)
53 % kvinnor
86 % med högskoleexamen
133 ingår i folkmaktsorganen 
9 studentledare, 39 folkrörelseledare 
4 arbetar i privat sektor 
41 myndighets- eller regeringsfunktionärer

Exempel – En kubansk kommun
Ca 200 000 invånare, ett 10-tal kommundelar

Kommundelsnämndens (KDN) ansvarsområde:
I en stadsdel med med ca 20 000 invånare finns
• 53 familjeläkare (en läkare per drygt 400 personer)
• 1 vårdcentral som också fungerar som läkarhögskola 
(med röntgen, allmänmedicin, sjukgymnastik, mm) (har 
större upptagningsområde: 63 000 invånare)
• 1 cancersjukhus
• 5 daghem
• Centrum för krigsveteraner från befrielsekriget  och  
internationalistiska uppdrag
• Ålderdomshem
• Centrum för mental hälsa 
• Mödravårdscentral

Beatriz Johnson, nyvald ordförande i Santiagos länsförsamling

• 3 LM-skolor med halvinternat (eleverna tillbringar hela 
dagen på skolan, lunch och mellanmål)
• 3 gymnasieskolor, 1 allmänt gymnasium
• 1 tekniskt, 1 konst- och kulturgymnasium

KDN kan ha ett hundratal serviceinrättningar, bl.a.:
• Radioreparatör
• Tvättinrättning
• Frisör
• Videosalar
• Kulturlokaler
• Optiker
• Postkontor
Dessutom finns numera också  många privata service-
inrättningar.

Sveriges Radio har svårt 
att bestämma sig 

Frågan är om det är en 
kommunistpartikongress som samlats 
för att välja Kubas president, eller om 
det är nationalförsamlingen. 
Första tidiga nyheten sa som det är, 
dvs den av folket nyligen valda 
nationalförsamlingen.
Men 08.12 kom Lotten Collin, som i 
ett och samma inslag först sa att det 
var kommunistpartiets kongress som 
skulle välja landets president, för att 
sedan säga att  ”Raúl Castro lämnar 
över presidentmakten men behåller 
ordförandeskapet i kommunistiska 
partiet”
Och Ekot 8:30 angav kommunist-
partiets kongress. Det satsade även 
Gunilla Hansen Bering på, medan Alling 
valde nationalförsamlingen. 
De hade också för sig att Kubas 
president för första gången sedan 1959 
inte skulle heta Castro. 

             Forts sid 6
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Utländska krafter försökte att med ett ”demokratipris” 
smutskasta Kuba och skada diplomatiska förbindelser 
med andra länder. Operationen finansierades och stöddes 
av kontrarevolutionära grupper utomlands, organisationer 
som USAs och Spaniens ”Demokratiskt Initiativ” IDEA; 
Panamerikanska Demokratistiftelsen; Minnesstiftelsen 
över Kommunismens Offer och en liten, olaglig, 
antikubansk grupp som redskap. OAS generalsekreterare 
Almagros medverkan saknades inte. 

Samma sak förra valet
De försökte med en liknande operation förra valet, då 
även  CADAL, Centrum för Latinamerikas Öppnande 
och  Demokrati, deltog liksom Interamerikanska 
Demokratiinstitutet i Miami (ledd av CIA-agenten, 
terroristen Carlos Alberto Montaner), som alla aktivt 
arbetat mot Kuba med stöd från USAs stasfinansierade 
Nationella Demokratifond NED, med syfte att  bedriva 
omstörtande verksamhet mot Kuba. 

Omstörtande verksamhet
Dessa organisationer har omfattande meritlistor från 
omstörtande verksamhet för att bryta ner Vårt Amerikas 
progressiva regeringar, för vilket de har ägnat avsevärda 
ansträngningar och resurser. Självklart håller de tyst 
om USAs hot och uppmuntran till militärkupp mot 
Venezuelas Bolivarianska Republik, och om alla USAs 
kupper i världsdelen, om fattigdom och hunger och om 
den religiösa och rasistiska diskrimineringen i världsdelen. 

Dessa organisationer och deras ledare kan aldrig 
förväntas delta i kampen för social rättvisa och jämlikhet, 
eller stöd till folkliga och fackliga ledare och journalister 

Antikubansk provokation gick om intet
Minrex (Kubas UD) 20180309

som mördats på grund av sina politiska ideal, eller offren 
för paramilitära grupper och organiserad brottslighet. 

Störa valdeltagandet
Denna gång försökte de dra igång ett spektakel som skulle 
störa det normala valdeltagande i Kuba. Detta ingår i en 
kommunikationsstrategi i samarbete med internationella 
och sociala medier, för att bryta mot våra lagar och 
undergräva våra rättmätiga och legala myndigheters 
auktoritet. 

Valobservatörer - sabotörer 
Fastän de var mycket medvetna och förvarnade om att de 
inte var välkomna till Kuba med dessa syften, erbjöd sig 
Colombias och Bolivias f.d. presidenter Andrés Pastrana 
Arango och Jorge Fernando Quiroga Ramírez, och 
chilenska vice företrädaren för Oberoende Demokratiska 
Unionen, Jaime Bellolio Avaria, att delta i denna 
provokation på kubansk mark, varför vi i enlighet med  
vår lagstiftning och internationella normer inte lät dem att 
komma in i landet. 

Del av offensiven mot Latinamerikans folk
Denna operation ingår i den imperialistiska offensiven 
mot Latinamerikas folk, som de förorättar med försök att 
bryta upp den grundlagsenliga ordning folken fritt har valt. 
Därför måste de ta till utländska figurer och tillgångar för 
att uppnå sina mål. 

Varenda gång de håller på så här, på ett  eller annat sätt, 
kommer de att mötas av kubanska folkets orubbliga svar, 
ett som håller ihop, lojalt med revolutionens principer, 
som kommer att ske på söndag 11 mars, när vi ska välja 
våra företrädare.                Översättning Eva Björklund

Miguel Díaz-Canel, 
nyvald president i Kuba

Den 5e i ordningen sedan 1959.  Efter 
Manuel Urrutia 1959, Osvaldo Dorticos 
1960, Fidel Castro 1976,  och Raúl Castro 
2013.  Han fyllde 58 år dagen efter sin 
utnämning. Han är född och uppvuxen i 
Santa Clara, länshuvudstad i Villa Clara. 
Utbildad ingenjör på länets universitet där 
han sedermera varit lärare.  Han var medlem 
i Ungkommunistförbundet, sedan partiet, och 
mycket uppskattad och omtyckt ordförande 
i Villa Claras länsförsamling. Efter förra 
allmänna valet i Kuba 2013 valdes han till 
förste vice president, och visade sig väl kunna 
bära det ansvaret. Så det var allmänt förväntat 
att nationalförsamlingens valberedning skulle 
föreslå honom till presidentposten, och att 
han skulle bli vald med acklamation.   
Den blivande presidenten köar vid en vallokal i 
Santa Clara, 11 mars 2018.

 Forts från sid 5

• 

• 
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Under 2018 äger val rum i 12 länder i Latinamerika, varav 
7 presidentval: Costa Rica februari, Kuba mars, Paraguay 
april, Colombia och Venezuela  i maj, Mexiko juli och 
Brasilien oktober.

Vi har vant oss vid smutsiga valkampanjer i 
enstämmiga förhärskande bolagsmedia där progressiva 
kandidater eller presidenter, som inte går i USAs ledband, 
smutskastas i omfattande lögnkampanjer, och vid våld och 
valfusk om någon ändå verkar kunna vinna. Och hårda 
eller mjuka kupper om en sådan ändå vinner. 

Honduras är ett bra exempel. När Manuel Zelaya 2009 
vann med löften om sociala och ekonomiska reformer, 
kidnappades han av USA och fördes ut ur landet. USAs 
förtrogne tog över, och vänstern förtrycktes våldsamt.  

När vänstern ändå inför årets presidentval lyckades 
samla sig och folket kring ett ekonomisk, socialt, 
ekologiskt program för jämlikhet och jämställdhet, 
berövades de segern genom massivt valfusk och de 
folkliga demonstrationerna slogs ned med hämningslös 
brutalitet. 

Ett annat exempel är Paraguay. 2008 hade folket 
i Paraguay inspirerats av sina grannar och valt en 
vänsterinriktad antiimperialistisk president, Fernando 
Lugo.  Det gillades varken av landets eliter eller USA, 
de konspirerade omedelbart för att bli av med honom. En 
kupp verkställdes. Lugo ersattes av Cartes, som plikttroget 
följt Washingtons påbud mot jordbruksarbetares och 
studenters protester.

Och så har vi de ”mjuka kupperna”, lögnaktiga 
mediekampanjer som tvingar bort olydiga presidenter: 
som Dilma Rousoff och Christina Kirchner.

Interamerikanskt Centrum 
för Politiska Konsulttjänster

I Latinamerika är detta en omfattande verksamhet 
och utövarna samlas i ALACOP (Latinamerikanska 
Föreningen för Politiska Konsulter). De har också en 
branschtidning ”Campaigns & Elections”. Den första 
latinamerikanen som valts in i tidningens ”Hall of Fame” 
är en venezolan vid namn Juan José Rendón. Som politisk 
strateg har han lett presidentvals- och andra valkampanjer 
i Honduras, Mexiko, Colombia, Venezuela, Dominikanska 
Republiken m fl. som för Enrique Peña Nietos i Mexiko, 
Juan Manuel Santos i Colombia (som utnämnde honom 
till försvarsdepartementets chefsstrateg 2006) och Juan 
Orlando Hernández i Honduras (2010, efter Zelaya som 
störtades 2009), där han fått landets ”Premio Humanitario 
de Inovación”. I Venezuela anklagas han för att ha lett 
oppositionens valkampanj och den ekonomiska och 
psykologiska krigföringen som ledde till knapp seger 
2015.

Rendón har också kallats 2000-talssocialismens värsta 
fiende, särskilt fokuserad på Venezuela och alla som han 
kallar ”nytotalitära regimer”.

ABC International har utnämnt honom till ”en av 
världens 10 mest betydande politiska konsulter”, i klass 
med republikanen Karl Rove – rådgivare till George W 
Bush, och den som fått äran för dennes valkampanjsegrar, 
chef för Strategiska initiativ,  politisk analytiker för Fox 
News m fl. I juni 2016 fick han politisk asyl i USA. 

Källa Wikipedia

Smutsig valpåverkan i Latinamerika
Andrés Sepúlveda, colombian, samarbetade i många 
år med JJ Rendón. Han greps i Colombia för att ha sålt 
hemlig information från förhandlingarna mellan Colombia 
och FARC i Havanna 2014. 

Han avtjänar ett långt fängelsestraff och berättar, med 
hopp om lindrat straff, om psykologiska operationer, 
rykten, smutskastning, ”hela den mörka sidan av politiken 
som ingen vill tala om, men alla känner till” säger han till 
Bloomberg Businessweek i Colombia. 

Han reste runt och riggade politiska kampanjer. 
600 000 US$. var budgeten för Peña Nietos kampanj i 
Mexiko. Han hade en hackargrupp som stal motståndares 
kampanjstrategier, manipulerade sociala media för att 
förlöjliga motståndare och mångfaldiga  entusiastiska 
följare, installerade spionbuggar hos oppositionen osv.

Hans karriär började 2005 med småjobb som att 
vanställa eller krascha kampanjsidor, bilda spion-
smutskastningsgrupper inför val. För 12 000 - 20 000 
US$ i månaden sålde han tjänster som att hacka mobiler, 
klona hemsidor, skicka massmejl, och försvara sin 
uppdragsgivare mot detsamma. 

Med sina gäng sägs han ha arbetat inför 
presidentvalskampanjer i Nicaragua, Panama, Honduras, 
El Salvador, Colombia, Mexiko, Costa Rica, Guatemala 
och Venezuela. 

För det mesta uppnåddes målet, med Nicaragua, 
Bolivia och Venezuela som undantag. 

Källa Bloomberg Businessweek, 4-10 april 2016

Att vinna val i 
Latinamerika  
Eva Björklund

• 



8 Tidskriften Kuba 2/2018

Den 19 april i år var 57-årsdagen för USAs militära 
invasionsförsök i Kuba 1961 för att återta kontrollen över 
den frigjorda ön. Det misslyckades, men USA fortsatte 
kriget med ekonomisk blockad, biologisk krigföring 
och terroristaktioner mot kubanska fartyg, flygplan, 
ambassader, installationer av olika slag. Kuba höll ut – 
med Sovjetunionens livsavgörande ekonomiska stöd. Och 
när det tog slut 1990 och östblocket anslöt sig till USAs 
blockad, lyckades Kuba ändå med egen kraft övervinna 
utsvältningskriget. Och fick med sin – trots USAs 
ekonomiska krigföring –  framgångsrika utveckling inom 
utbildning, hälsovård, miljövård mm, stor betydelse som 
inspiration för Latinamerikas folk.

Latinamerika var grundvalen för USAs expansion i 
världen efter det Lenin kallade det första imperialistiska 
kriget. Det var när USA 1898, i slutskedet av Kubas 
befrielsekrig mot Spanien, invaderade och tog över 
Kuba, Puerto Rico, Filippinerna och Guam, inledde 
utbyggnaden av flottbaser i Guantánamo, Subic Bay 
och Pearl Harbor, Galapagosöarna, Azorerna, Liberia 
med flera i flottbaskedjan över världen. 1903 bröt USA 
loss Panama från Colombia, byggde Panamakanalen, 
också säte för USAs Sydkommando.  Därifrån har talrika 
militära insatser utgått för ”stabilitet” söder om Río Bravo. 
Theodore Roosevelt formulerade USAs ödesbestämda 
världsherravälde – ”Manifest destiny”. 1948 knöt USA 
till sig hela världsdelen i OAS, Amerikanska Staternas 
Organisation.

OAS – Husbondens röst
USA hade redan 1890 grundat det Panamerikanska 
förbundet som på 40-talet blev den interamerikanska 
organisationen OAS, med säte i Washington, även kallad 
USAs Latinamerikadepartement, efter den supermakt som 
höll i rodret. 

Det blev ett redskap för USAs politiska och militära 
kontroll över Latinamerika. Och CIAs huvuduppgift 
på 60-talet blev att stoppa det progressiva uppsvinget i 
Latinamerika efter kubanska revolutionens seger 1959. 
Det genomfördes med militärdiktaturer som tog makten 
i det ena landet efter det andra för att med CIA och 
Condorplanens terror utrota alla vänster på ”bakgården”. 
I Nicaragua med Contraskriget mot sandinisterna, som 
ändå segrade till slut. 

Historiens slut – nyliberal globalisering
Efter Sovjetunionens sönderfall 1991 utropades Historiens 
slut. Den nyliberala globaliseringen intog världen. Men 
med den startade också det uppror i Latinamerika som 
ledde till frigörelsen på 2000-talet. Det började 1989 med 
El Caracazo i Venezuela, ett folkligt uppror som slogs 

tillbaka av militär och skördade tusentals dödsoffer. Det 
förebådade den revolution som skulle komma på 2000-talet. 
Zapatisternas uppror i Chiapas, Mexiko, nyårsdagen 
1994, samma dag som Mexiko införlivades i Amerikanska 
Frihandelsavtalet ALCA/FTTA med USA och Kanada, 
blev startpunkt för den motståndskamp som förde samman 
ursprungsfolkens, kvinnornas, svältlönearbetarnas och de 
jordlösas rörelser i Latinamerika. 

Ny gryning för Latinamerika
När Hugo Chávez valseger 1998 i Venezuela sopade 
bort landets tvåpartidiktatur inleddes ett nytt skede av 
progressiva framsteg i Latinamerika och frigörelse från 
USAs herravälde. I nära samarbete med Kuba, som blivit 
en stormakt inom utbildning och hälsovård, inleddes 
samhällsomvandlingen i Venezuela med deltagande 
demokrati, utbildning och hälsovård med mera. De bildade 
ALBA, den Bolivarianska Alliansen för Latinamerikas 
befrielse.  

Efter Kirchners valseger 2003 ställde Argentina 
in betalningarna till Wall Street, i Brasilien tog Lulas 
arbetarparti makten  och i Uruguay Frente Amplio, Breda 
fronten; 2005 valdes ursprungsfolkens Evo Morales 
till president i Bolivia. 2006 valdes Manuel Zelaya till 
president i Honduras, 2007 Medborgarrevolutionens 
Rafael Correa i Ecuador,  2008 Fernando Lugo i Paraguay, 
2009 segrade FSLN i Nicaragua. 

Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador och de 
karibiska önationerna inbjöds att gå samman med Kuba 
och Venezuela i ALBA, som satte fart också på deras 
sociala och ekonomiska utveckling. 

När Obama tillträdde som president 2009 hade 
vänsterregeringar makten i största delen av Latinamerika 
och hävdade sitt oberoende. Det talades om 2000-talets 
socialism. USA kunde inte längre kontrollera OAS. 

2011 grundades CELAC, Latinamerikanska och 
Karibiska Staternas Gemenskap, för första gången utan 
USAs förmynderi, och utropade Gemenskapen till 
Fredens zon. 

Obamas dubbla ansikte
Obama hade inlett sin mandatperiod 2009 med USAs 
första militärkupp i Latinamerika på många år, i Honduras. 
Hugo Chávez besynnerligt snabba cancerdöd 2013 
undanröjde ett av de svåraste hindren för USA-väldets 
återuppbyggnad. 2014 erkände Obama Kuba, men utsåg 
i samma andetag Venezuela till hot mot USAs säkerhet, 
och inledde ekonomisk krigföring, massiv undergrävande 
verksamhet och sedermera terrorkrigföring mot landet. 

 2:a ronden i Slaget 
om Latinamerika! 

     
    Eva Björklund
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Mjuka kupper, Gene Sharps modell
De kvarvarande progressiva statsledningarna blev 
sedan föremål för ”mjuka kupper”. Massiv medial 
smutskastning, antisociala medier och uppeldade massor 
fick bort presidenterna i Argentina och Brasilien. 

Första försöket att dela upp Bolivia misslyckades. 
Men inför presidentvalet 2019  slipas nu de mediala och 
undergrävande ”mjuka” knivarna för att förhindra Evo 
Morales återval. 

I Venezuela fortsätter USA och allierade att trappa 
upp det redan överhettade ekonomiska, mediala och 
terrorkriget mot Bolivarianska Revolutionen och 
förbereder en ”humanitär invasion”. Och mot Kuba 
skärper USA utsvältningsblockaden och trappar upp den 
undergrävande verksamheten med en särskild insatsstyrka 
för IT-krig.  

Obama hade, när hans period slutade 2018, fått tillbaka 
USA-lydiga regeringar i de flesta länder, brutit sönder den 
latinamerikanska Gemenskapen, och återtagit kontrollen 
över OAS. Kvar finns nu Kuba, Bolivia, Nicaragua och 
Venezuela, som är huvudmålet. 

Boken ”Bacardí rom: det gömda kriget” och dokumentären 
”Fladdermusens hemlighet” visar förbindelsen mellan 
Bacardí och kubanska extremhögern i Miami. Och att  
det var Bacardís advokater som skrev Helms-Burton-
lagen 1996 som kraftigt skärpte USAs blockad av Kuba.
Varken boken eller filmen har uppmärksammats av 
internationella medier. Att dölja Bacardís mörka historia 
ger mer annonspengar.

Spanska dagstidningen El País nätupplaga analyserade 
i januari Bacardís  senaste kampanj med rubriken ”Havana 
Club i exilen hänvisar till kubanska rötter”. På grund av 
USAs blockad är USA enda landet där kubanska Havana 
Club inte får säljas. Den marknadsförs av franska Pernod 
Ricard SA och Kubas Cuba Ron SA i över hundra länder.

Inget företag har tjänat på USAs blockad som 
Bacardí. Med säte i Bermudas, köpte Bacardí påstådda 
rättigheter till ”Havana Club” av familjen Arechábala, 
vars romfabrik ”Havana Club” exproprierats av Kuba. 
Arechábalas rättigheter existerar inte. Sedan 1976  förnyar 
Kuba regelbundet varumärket ”Havana Club” hos USAs 
patentmyndighet.

Med goda politiska kontakter lyckades Bacardí 1999 
få USAs kongress att anta ”sektion 211”, som ger USA 
rätt att lägga beslag på varumärket ”Havana Club”. 
Världshandelsorganisationen WTO fördömde denna 
godtyckliga lagstiftning men  Bacardí har ändå kunnat 
marknadsföra falsk Havana Club, tillverkad i Puerto Rico, 
USA.

Bacardíromens kubanska rötter finns helt enkelt 
inte även om reklamen hävdar det. En stor kampanj av 
reklambyrån BBDO i New York, uppbackad av en känd 
filmstjärna, ska övertyga allmänheten i USA om att 
Bacardis Havana Club har med Kuba att göra.

El País bidrar till förvirringen: ”Den populära romen 
Havana Club är en hyllning till kubanskheten hos de 
hundratusentals öbor som tvingats lämna sitt land”. 
El País upprepar Bacardís propaganda och försök att 
framställa sig som offer. Bacardís marknadschef försvarar 
sig: ”Vår roms äkthet är kubansk, men har tvingats i exil. 
De slängde ut oss men fosterlandet följde med” 

Mot dessa lögner och maffiametoder, med stöd för 
den våldsbejakande extremhögern, bedriver solidaritets-
rörelsen en internationell bojkottkampanj mot alla Bacardís 
produkter. Den uppmärksammas inte  av massmedia, lika 
lite som dokumentärfilmen och boken. De vill behålla 
Bacardí som en lönsam annonsör.
Översättning Zoltan Tiroler

Bojkott mot Bacardís maffiarom & lögner

Oäkta Havana Club
Cubainformacion.tv 180126

USAs Monroedoktrin återupplivad  
USAs utrikesminister Tillerson (nu f.d.) hade i flera 
tal återupplivat USAs Monroedoktrin från 1823, ”The 
Manifest Destiny”, där USA tar sig rättigheten att militärt 
ingripa mot olydiga regeringar i Latinamerika och 
Karibien. USAs ekonomiska blockad, undergrävande 
verksamhet och informationskrig mot Kuba skärps. 

Tillerson har uppmanat till militärkupp i Venezuela 
och förebådat eget militärt ingripande av ”humanitära 
skäl”. Det brådskar för USA att störta Maduro för att 
förhindra folklig seger i Venezuelas presidentval i maj. 
Den ekonomiska blockaden mot Venezuela skärps av EU 
och Latinamerikas USA-allierade.

USAs Sydkommandos närvaro breder ut sig i nya baser 
i Colombia, USA-militär och paramilitära colombianska 
styrkor i gränsområden mot Venezuela, Brasiliens nya 
rörliga militärbas Tabatinga invigdes i november med 
gemensamma manövrer med USA, Colombia och Peru, 
för invasion i ”ett land under kommunistiskt välde”. 

USA planerar en klassiskt kniptångsrörelse i stor skala 
mot Venezuela med Colombia, Guyana och karibiska 
öarna Aruba, Bonaire och Curazao, där USA-militär är 
som hemmavid. Detta är vad venezolanska folket har att 
vänta sig när de förbereder sig för att i år upprepa sin stora 
seger från valen 31 juli förra året.

Det var bara knölpåken som fattades för Rex Tillerson

• • 

Liberación 19 de febrero de 2018
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¿Quién triunfó tras la
Consulta Popular de Ecuador?

Ministerio de Relaciones Exteriores:

Cuba alerta sobre mensaje
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba alerta sobre la gravedad del mensaje de arrogancia y desprecio

con que el Secretario de Estado de los EEUU inició una gira por varios países de América Latina y el Caribe.
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forts sid 11

Redan en månad efter sin installation januari 2017 
upphävde president Trump det avtal som hans föregångare 
slutit med Kuba i december 2014. Obama hade kommit 
fram till att USAs 50-åriga ekonomiska krigföring och 
diplomatiska isolering av Kuba inte lett till det regimskifte 
som var målet, och tänkte att det vore bättre att normalisera 
de diplomatiska förbindelserna, tillåta viss export till Kuba 
och USA-medborgare att besöka landet. Men Trump insåg 
och ogillade att strömmen av turister från USA gynnade 
Kuba ekonomiskt, och att det stärkte landets försvar. 

Raúl såg ekonomins betydelse redan 1958
Som försvarsminister 1959-2008, president 2008-18, 
utformade Raúl Castro sin syn på förhållandet mellan 
försvar och ekonomi när han i mars 1958, under pågående 
befrielsekrig i Sierra Maestra. Han fick då uppdraget 
att med sin kolonn på 67 soldater öppna en andra front 
i Sierra de Cristal, nordost om Santiago. Där byggde 
han inte bara upp den militära styrkan utan också ett 
samhälle med jordreform som gav fattigbönderna rätten 
till den mark de odlade, satte upp livsmedelsbutik för att 
livnära befolkningen, skola, läkarmottagning, skomakeri 
(soldatkängorna till att börja med). Och tog upp skatt i 
området för att finansiera det hela. Han reste runt i bergen 
i september och organiserade en småbondekongress. Som 
han sa: ”Vårt uppdrag är landets försvar, det innebär i 
dagsläget att se till att folk får nåt att äta. Bönor är viktigare 
än kanoner”. 

När Kubas provisoriska revolutionära regering bildades 
16 februari 1959 med Fidel som regeringschef, blev Raúl 
chef för de Revolutionära Väpnade Styrkorna, FAR, 
de sammanslagna gerillorna i Sierra Maestra och Sierra 
Cristal i dåvarande Orientelänet, och gerillan i Las Villas. 
I Oriente låg Guantánamobukten som USA ockuperat för 
sin flottbas. Därifrån förekom ständiga provokationer 
och terroraktioner, så Fidel uppdrog åt Raúl att bilda en 
Orientearmé: ”Ge dig iväg till Oriente, jag tar hand om 
försvarsdepartementet så länge, organisera Orientearmén, 
för om vi räddar Oriente räddar vi revolutionen.” 

FAR startade med starkt folkligt stöd, beundran och 
respekt, de var i folkets ögon de som befriat dem från 
förtrycket och sett till att de fått skor, mat, böcker och 
makt.  Förtroendet växte med segern i Grisbukten och med 
FARs internationalistiska stöd till gerillor i Latinamerika, 
Algeriets frihetskamp och befrielsen av Angola. 

Bönor viktigare än kanoner
Sovjetunionens kollaps 1990 ledde i praktiken till dubbel 
ekonomisk blockad när de forna Warszawapaktsländerna 
anslöt sig till USA Kubablockad. Det innebar en djup 
ekonomisk kris som kallades ”specialperioden i fredstid”, 
ett militärt begrepp inför krigshot. Och FAR fick 
avgörande betydelse för överlevnaden när Kubas BNP 
sjönk med omkring 35 procent 1991-1994. 

Det fanns inga pengar för att underhålla de väpnade 
styrkorna. FAR blev också utan olja och reservdelar, och 
hela folket fick ont om mat.  För Raúl var det samma 
läge som 1958: ”Vårt uppdrag är landets försvar, det 
innebär i dagsläget att se till att folk får nåt att äta. Bönor 
är viktigare än kanoner.” Soldaterna blev jordbrukare, 
armén blev självförsörjande och bidrog till hela landets 
livsmedelsförsörjning.

Det var en oerhörd utmaning men Kuba var förberett. 
Under Reagantidens krigshot på 80-talet hade Kuba 
börjat bygga upp ”hela folkets försvar” för att om 
nödvändigt kunna överleva total isolering, och framställa 
alla nödvändiga livsmedel med landets egna resurser. 
Med kunskap om traditionellt jordbruk hade FAR börjat 
utveckla metoder för livsmedelsproduktion utan kemiska 
bekämpningsmedel, konstgödsel och oljedrivmedel. 1987 
inleddes försöken med organisk stadsodling. 

I ett av sina tal i slutet av 80-talet varnade Fidel Castro 
för att Kuba inte skulle kunna räkna med Sovjetunionens 
fortbestånd. När Sovjet så kollapsade 1989 och den 
ekonomiska krisen stod för dörren gick utvecklingen fort, 
Kuba var förberett, försvaret fick bli självförsörjande med 
livsmedel och allt annat, de väpnade styrkorna skars ner 
från 200 000 till 80 000 kvinnor och män, de organiska 
stadsodlingarna och lantbruksmetoderna spreds över 
hela landet, och benämningen ”organopónico” (organisk 
plantering) uppstod. Kuba överlevde.

Behöver också hårdvaluta
Men kubanerna behövde också hårdvaluta för att kunna 
importera sånt de inte kunde framställa själva. På 
90-talet satsade landet stort på turism, bjöd in europeiska 
hotellkedjor och turister började strömma in från Europa 
och Latinamerika, 2016 nådde de över 4 miljoner. FAR 
satsade också på turism och byggde upp hotellkedjan 

Raúl Castro: 

Bönor viktigare  
än kanoner 

Eva Björklund
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Kubas regering har på senare tid kritiserat privata 
sektorn för att med olagliga metoder samla på sig 
stora förmögenheter. Och visat att det ska stoppas. De 
ekonomiska klyftorna mellan rika och fattiga har ökat på 
senare år, och detta vill regeringen få bukt med. En rad 
förslag på nya begränsningar gick i början av året ut på 
remiss till centrala och lokala organ och folkrörelserna. Till 
exempel ska ett hushåll inte få inneha flera näringstillstånd. 
Många stora privata restauranger arbetar idag med flera 
näringstillstånd utställda på olika familjemedlemmar, för 
att kunna ta emot fler än tillståndets maximalt 50 gäster. 

På den ekonomiska fronten prioriteras också att förena 
landets två valutor – till en enda. Arbetet för detta har 
pågått i flera år för och det är ett nödvändigt steg för att 
kunna bygga en stark och hållbar ekonomi.

Kuba gick mot chockterapiströmmen
När Sovjetunionen föll samman och Warszawa-
paktsländerna anslöt sig till USAs Kubablockad, 
drabbades Kuba av en oerhörd ekonomisk kris, folk svalt 
inte, men gick ner mycket i vikt, och led, men Kuba tog 
sig igenom krisen med satsning på organiskt jordbruk, 
förnybar energi, cyklar, hästskjutsar, långtradarbussar och 
internationell turism. 

De internationella ekonomerna, även några 
svenska ”vänsterekonomer” erbjöd sina tjänster (SIDA 
betalade) för att övertyga kubanerna om att övergång 
till marknadsekonomi var det enda möjliga. Vissa 
öppningar kom succesivt efter nationella rådslag, framför 
allt för privata småföretag inom servicesektorn, som 
växte med turismen, och inom jordbruket. Trots USAs 
utsvältningsblockad, som fortfarande lägger hämsko 
på utvecklingen, kan seriösa internationella ekonomer 
erkänna att den kubanska modellen för att ta sig ur krisen 
varit mycket mer framgångsrik för folkets välstånd än den 
chockterapi som påtvingades Latinamerika och Österuopa, 
med flera fattiga länder. 

En av dessa forskare som positivt uppmärksammat 
Kubas ekonomiska modell är Emily Morris på Inter-
amerikanska Utvecklingsbanken, även professor på 
Londons University College. Hon har givit ut rapporter 

om ”Det oväntade Kuba” eller ”Kubas väg”. Se artikel 
”Hur är det med Kubas ekonomi?” på www.svensk-
kubanska.se.

Ideologins avgörande betydelse
Emily Morris forskning pekar på ideologins avgörande 
betydelse för att möta krisen. I Kuba fanns ett utvecklat 
system för folkmakt för diskussion och beslut om 
gemensamma angelägenheter. Tilliten till ledningen, och 
framför allt Fidel Castro när försäkrade att med enhet, 
uppoffringar och solidarit,et skulle de kunna ta sig igenom 
en ”Specialperiod i fredstid” (ett militärt begrepp), 
mobiliserade folk till gemensamma ansträngningar. 

Förändringar genomfördes först efter massiva rådslag 
runt om i landet, i alla kvarter, alla arbetsplatser, alla 
folkrörelser, debatter och förslag dokumenterades. 
1994 genomfördes under 45 dagar fler än 80000 
”arbetarparlament” och fler än 3400 rådslag bland 
småbönder och lantarbetare. En del av förändringarna 
som regeringen föreslagit, till exempel inkomstskatt, 
avvisades. De drogs därmed tillbaka. Under hela 
rådslagningsprocessen spelade fackföreningarna en 
nyckelroll för att dämpa utgiftsminskningarna och 
minskningen av antalet offentliganställda.

Detta gav förändringarna legitimitet
Emily Morris menar, utan att dölja svårigheterna, att 
Kuba utformat en pilotmodell som visar att  staten på 
ett kontrollerat sätt kan införa marknadsmekanismer 
med socialt ansvarstagande och uppnå bättre resultat, 
såväl socialt som ekonomiskt. Något som hon anser att 
”omvärlden borde erkänna”.

I dagens plutokratiska värld, där mediemakten länge 
ensidigt drivit på den nyliberala globaliseringen är det 
ganska självklart att Emily Morris forskningsresultat inte 
beaktas av vare sig politiker eller allmänhet. 
Källor: Tidskriften Kuba 1990-2018, Cuba Central Team 
180223, Cubainformacion 180409.

Dags att begränsa
privata sektorns 
expansion   
Eva Björklund

Gaviota och två butikskedjor, Cimex och TRD. Den ena 
hanterar peso, den andra hårdvalutan CUC. Tillsammans 
bildade de bolagsgruppen GAESA för att finansiera 
försvaret, som inte längre belastar statsbudgeten, 
tvärtom. Med åren har GAESA lämnat allt större bidrag 
till statsbudgetens utgifter för utbildning, forskning, 
hälsovård, kultur mm. 

GAESAs intäkter uppgick 2016 till ca 3,45 miljarder 
CUC (≈ US$) ca 40 procent av BNP enligt Kubas statistiska 
centralbyrå, och står för 21 procent av landets intäkter i 
hårdvaluta. Övriga intäkter i hårdvaluta kommer från 
export av socker, nickel, oljeprodukter, sjukvårdstjänster, 
rom, tobak, skaldjur, bioteknologiska produkter, etc. 

 Forts från sid 10

• 



12 Tidskriften Kuba 2/2018

Att åka tåg på Kubaön är idag ungefär lika svårt som att åka 
tåg i Europa över nationsgränserna. Det går dock betydligt 
långsammare och är oerhört mycket billigare. Själv har jag 
bara prövat en kortare sträcka från Cienfuegos till Palmira 
i april 2015. I cykelfart seglade vi fram på böljande spår 
och ostoppade säten.  

En glad nyhet är dock att Kuba bestämt sig för att 
satsa på järnvägen – även om det med landets begränsade 
investeringskapacitet kommer att ta sin tid.

Maria Sandblad och jag besökte den 11 december 
2017 Järnvägsunionen i Havanna tillsammans med Frank 
González från ICAP. Det är ingen fackförening utan 
järnvägsmyndigheten under Transportdepartemenet, i 
samma byggnad vid Revolutionsplatsen . 

Vi blev hjärtligt mottagna av utvecklingschefen 
Fátima Palacios Garrido och tre tekniska experter: Juan, 
Agustín och Santiago. När jag uttryckte min positiva 
förvåning över att träffa en kvinna på en hög post inom 
denna bransch berättade Fátima att hon växt upp med en 
far som järnvägschef.

– Vi står nu mitt i projektet som startade 2009 och 
som går ut på att förbättra hela systemet och inte minst 
övergångarna. Det är också en folkbildningsuppgift 
eftersom många olyckor sker vid de obevakade 
övergångarna. Kuba är faktiskt det mest järnvägstäta 
landet i världen.

Kuba var först i Latinamerika med sin järnväg och 

sjua i världen. Järnvägsnätet omfattar 8 000 km och 4 000 
övergångar. Nästan hela nätet har normal spårvidd. Den 
100-åriga centrala linjen Havanna-Santiago de Cuba är 
830 km med 168 övergångar. Den rustas nu med rysk 
hjälp. Även fransmännen är engagerade.

3 500 km av det totala nätet byggdes för sockerfrakt 
från 156 sockerbruk till hamnar. 3 000 km byggdes i 
glesbygd och dessa banor rustas nu upp för persontrafik 
med rälsbussar som är byggda delvis på Kuba och delvis 
i Ryssland. Det är en del av politiken för att utveckla 
glesbygden på ett bränsleeffektivt, och på sikt förnybart 
sätt (se foto sid 14, rälsbuss på förortsbanan mellan 
Trinidad och Casilda).

– Redan 2019 kommer 240 vagnar att levereras från 
Kina till Havanna-Santiago-linjen och 2021 kommer 
68 vagnar att levereras från Ryssland. Vi har ännu inga 
pengar till elektrifiering men vi har ett miljötänk när 
det gäller t.ex. tvätt och oljor. Det är inte bara de långa 
linjerna som rustas upp. Även pendeltågen i bland annat 
Havanna, Holguín, Las Tunas och Santa Clara. Däremot 
inte spårvagnsnätet som funnits i åtta städer.

– Vår plan är att 50 procent av alla transporter och 
varje transport över 300 km ska gå på järnväg. Vår plan 
är också att rusta upp hela nätet och vi börjar med de 
större linjerna.  Hastigheten blir 120 km/tim och priset ska 
hållas lågt. Järnvägen är nationellt prioriterad även om 
utbildning och hälsa alltid kommer först.

 
    

Dags för satsning på järnvägen
Jan Strömdahl, text och foto

Järnvägsstationen i Havanna rustas upp

• 
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Torsdag, Santiago de Cuba – Media Luna
Iväg tidigt för en körning längs sydkusten nedanför Sierra 
Maestra. Strax innan Chivirico börjar vägbanan försvinna. 
Havet har ätit upp stora delar. Det blir en prövning 
samtidigt som skönheten i landskapet är överväldigande.

I Chivirico kan jag ta ut pengar på växlingskontoret 
”Cadeca”. Bensin hittar vi först i Pilón. Där tar vi reda på 
om bergvägen upp till Sierra Maestra är farbar. Polisen 
säger ja, med fyrhjulsdrift. Erfaren lastbilsförare säger nej, 
det har regnat i flera dagar. Vi chansar inte utan fortsätter 
den större, bättre vägen mot Media Luna. I skymningen 
hittar vi en ”Casa Particular” – privat rumsuthyrning 
hemmahos  – i den lilla sockerstaden Media Luna, mitt 
emot revolutionshjältinnan Celia Sánchez barndomshem. 
Det är numera ett vackert litet museum, men stängt. Vi är 
nära den plats där motorbåten Granma landade i december 
1956 med Fidel, Che och 80 sjösjuka kamrater.

Fredag, Media Luna – Bayamo
Det har regnat i tre dagar och molnen ligger blygrå över 
Sierra Maestra. Pico Suecia, näst högsta toppen uppkallad 
efter den svenske botanikern Erik Leonard Ekman som 
namngav 2 000 arter i Karibien, får vänta på besök. Det 
får även den Palmestaty som lär finnas där.

Vi fortsätter mot Manzanillo på vägar utan hål och med 
bra skyltning. Manzanillo är ljus och välkomnande. Hittar 
direkt strandvägen,  Malecon, med den lilla fiskehamnen 
nedanför. Många fixar med båtarna och några säljer lite 
fisk och räkor.

Vägen går vidare genom Granmalänet med sockerrörs- 
och risodlingar och många små vindsnurror för pumpning 
av vatten till odlingarna. Huvudstaden Bayamo påminner 
om Guantánamo med låg bebyggelse och dominerande 
cykeltrafik.

Lördag, Bayamo 
Den lokala representanten för ICAP, Kubas Institut för 
Vänskap med Folken, ger oss en utmärkt introduktion till 
Granma som är ledande inom Kubas förnybara utveckling. 
Där spelar ett stort skolkomplex uppe i bergen, uppkallat 
efter Camilo Cienfuegos, en viktig roll. Med taxi tar vi oss 
55 km upp till Las Mercedes i Sierra Maestra.

Skolan grundades 1962 av Fidel för att höja 
landsbygdsbefolkningens kunskapsnivå. Där kunde då gå 
20 000 elever från hela Kuba. Nu går där 6 000 elever från 
kommunen, Bartolomé Masó.

Cubasolar – Institutet  för förnyelsebara energikällor 
och låg energiförbrukning – har byggt en liten 
demonstrationsanläggning i skolan. Föreståndaren 

Juan berättar engagerat om Cubasolars satsningar på 
att alla barn och ungdomar från dagis till universitet 
ska få grundläggande kunskaper om klimat och energi. 
Byggnaden i sig är ett exempel på klimatanpassning 
och solcellerna ger 30 procent överskott till nätet. 
Dessutom producerar solen varmvatten och biogas till 
köket. Organopónicon – kubanskt ord för anläggning 
med organiska odlingsbäddar för frukt, grönsaker och 
rotfrukter – ger färska grönsaker till flera skolenheter och 
erbjuder eleverna praktik.

Fest i stan som alla lördagskvällar. Fullsatt med gladrock 
på Beatlesgården. Grillad fisk och gris och bordsservering 
vid gågatan. Populärkonsert på Revolutionstorget. Det 
pratas och skrattas bakom alla dörrar och fönster när jag 
vandrar hemåt i natten till tutande tåg.

Söndag, Bayamo – Las Tunas
Lämnar glada, vänliga Bayamo och kör skapliga 
vägar över oändliga slättland med sockerrör och 
långa bevattningskanaler. Kommer till en ganska stor 
landsortsstad, Las Tunas, grundad 1869, med bara låga 
hus och cykel- och hästtrafik. 

Söndagsstämning i parker och på gågator. Äter gott på 
en liten pesorestaurang, Café Gourmet.

På kvällen sjuder staden av liv. Lekparken är full av 
barn. Genomfartsgatan är avstängd för trafik, bord är 
uppdukade i gathörnen och musikstationer är utplacerade 
med jämna mellanrum. 

Kuba runt på väg, II 

Reserapport från rundresa med Maria Sandblad, med 
stipendier från Maria Adlercreutz Stipendiefond för studier 
& information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling. 
Kommer att följas av rapporter från studiebesök, intervjuer, 
samtal och studier.

16-29 november 2017
Jan Strömdahl, text och foto 
Fortsättning från Kuba 1.18

Lördagseftermiddag på Revolutionstorget i Bayamo. 
Biltrafiken är stoppad och barnen kan lära sig cykla.

Forts. sid 14

Cubasolars demonstrationsanläggning vid Camiloskolan
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Måndag, Las Tunas – Camagüey
Upp med solen och avfärd mot staden Camagüey i 
Kubas största län med samma namn. Vid infarten arbetar 
gulklädda vakter, Gulingar, för att stoppa både statliga 
och privata bilar som har några platser lediga till dem som 
behöver lift. En fantastisk idé att ta med hem till Sverige! 

Genom smala slingrande gator och tät cykeltrafik letar 
vi oss fram till en 200-årig ”Casa Particular”. På ICAP 
beklagar de att beskedet om vårt besök kom väldigt sent 
från Havanna.

Jag ägnar kvällen åt att förbereda min föreläsning om 
Kubas omställning som jag ska hålla på universitetet i 
Sancti Spiritus. 

Tisdag, Camagüey – Sancti Spíritus
Iväg tidigt. Ändlösa raksträckor genom slättlandskap. Mitt 
på en halvfärdig motorväg strax norr om staden möter 
en hästskjuts upp. Jeepen lämnas på en lerig stig och vi 
skjutsas genom små risfält till ”La Finca del Medio” i 
Sancti Spíritus en permakulturgård*. Här bor och verkar 
José Antonio Casimiro González med sin storfamilj. 
Gården påminner mig om ekobyn utanför Visby. Husen 
är murade med kupoler. Allt material har transporterats 
hit på lerstigen. El från nätet tills vidare. Egen brunn. 
Organopónico, ris- och bönodling. Kor, höns, hästar, 
grisar och bin. Självhushåll!

Jag fortsätter till staden och letar upp universitetet. Får 
ett program för den ambitiösa konferensen Yayabociencia 
om lokal hållbar utveckling och kan läsa att jag fått 45 
minuter på torsdag för mitt föredrag.

Onsdag, Sancti Spíritus
Merparten av konferensen äger rum i f.d. lärarhögskolan 
i en typisk 60-talsbyggnad med lite solceller på taket. Jag 
får egen guide och översättare, Jeni, som är universitetets 
engelsklärare och översättare. Hon har googlat på mig 
och är väl förberedd men vill ändå att vi tillsammans 
går igenom mina bilder och texter till ”Varför är Kuba 
världsledare i hållbarhet?”. Jag har lagt in bildexempel 
från rundturen och även Sancti Spíritus för att få med den 

lokala aspekten. På kvällen blir det rom och snacks och 
musik och dans.

På torsdagen gästspelar en spansk-internationell 
NGO för trafiksäkerhet, IRSA, som turnerar i världen 
med ett utbildningsprogram. Sverige är i topp men Kuba 
är ganska lågt rankat. Den stora teatersalen fylls sakta 
med skolklasser från mellanstadiet till gymnasiet. Kort 
väguppvisning, sedan videoklipp och föredrag, även av 
lokal räddningspersonal. Alkoholen är den stora boven.

Jag håller min show på engelska med Jenis översättning 
till spanska inför ett ganska välfyllt klassrum. Många 
kopierar min Power-Point och boken på engelska till sina 
USB-minnen.

Fredag, Sancti Spíritus – Trinidad
Konferensens avslutning blir en utflykt till Trinidad. 
Jag får med mig Jeni, en kuban och en colombian i 
bilen som följer bussen ner till världsarvet. Vi besöker 
Revolutionsmuséet – ”Museo National de la Lucha Contra 
Bandidos”–  med fantastiska foton och dokument från 
kampen mot kontrarevolutionärer i Escambraybergen. Vi 
går runt i de gamla koloniala kvarteren innan vi prövar 
badstranden intill Hotel Ancón. 

Letar mig tillbaka till staden via fiskebyn/förorten 
Casilda med kanske ett femtiotal små fiskebåtar, de flesta 
med segel. Det pågår en hel del reparationer efter orkanen 
IRMA. Och så småningom hittar jag veganstället Delfín 
där Maria boat in sig.

Lördag, Trinidad – Cienfuegos
Vägen slingrar sig längs strandvägen med Karibiska havet 
till vänster och Escambraybergen till höger. Vi viker av mot 

Rälsbuss som börjat gå på det gamla spåret mellan Trinidad 
och fiskebyn Casilda

Gulklädda vägvakter – Gulingar/Amarailas/os – ser till att 
alla bilar som har plats för fler tar upp liftare

Forts. från sid 13

La Finca del Medio, en permakulturgård i Taguasco.
* Permakultur –  organisk hållbar odling i hållbart samhälle, 
med meningsfullt arbete, god miljö, hälsa, solidaritet och 
trygghet
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• 

Idag är det kommunalval i Kuba. Jag besöker två 
vallokaler på väg ner mot hamnen och fotograferar 
fritt. Öppenheten imponerar. På väggen utanför anslås 
röstlängd och kandidatpresentationer. Valdistriktet 
omfattar några CDR, Kommittéer för revolutionens 
försvar, och från varje valdistrikt ska en ledamot väljas. 
Kandidaterna har nominerats på öppna kvartersmöten, jag 
var med på ett sådant i Havanna. Alla har rösträtt från 16 
år. De röstar på den kandidat som de tycker är bäst lämpad 
för uppgiften och inte på något parti. Ungefär hälften av 
kandidaterna brukar vara medlemmar i kommunistpartiet. 
Mandatperioden är 2½ år.

Hälsar på Jesús och medarbetarna på Alboran som 
hyrde ut katamaranen för vår Kubaruntsegling i början 
av 2017. Överlämnar loggboken på spanska men får en 
chock när Jesús berättar att vår båt Adara inte finns längre. 
I mitten av juni seglade en schweizare med fru och barn på 
fel sida om en röd boj och upp på ett rev väster om Cayo 
Largo. Familjen räddades men båten blev bara skrot i den 

Cumanayagua för ett obokat besök på permakultur*- och 
teatergården Los Elementos. Skådespelaren Yamila Pérez 
Rodríguez berättar gruppens historia.  För 25 år sedan 
startades den av teatermannen José Oriol från Havanna. 
Gruppen ambulerade i många år bl.a. i Santiago de Cuba 
men Oriols familj hade mark här i Cienfuegosprovinsen 
och här blev teatern bofast. ”Vi har blivit en lokal 
kulturinstitution som prövar olika teateridéer. Samtidigt 
prövar vi oss fram med småskalig odling och djurhållning 
i en egen permakulturmodell. Teatern samarbetar med 
konstnärer och fick stöd både av Fidel och kulturministrar. 
Men vi vill bredda kontaktytorna än mer!”

Jag skänker en omställningsbok på engelska till 
gårdsbiblioteket och tar farväl. I staden Cienfuegos hjälper 
min gamle vän Roberto med en fin Casa Particular. På 
Boulevarden hyllas Fidel på ettårsdagen av hans bortgång. 
Alla är där och lyssnar till tal och musik.

Söndag – måndag, Cienfuegos

Permakultur - och teatergården Los Elementos i Cumanayagua

tilltagande vinden. Jesús hade varnat mannen för hård 
vind. Jag får ladda ner bildmaterialet.

Vi tar en fullsatt 13-färja till Castillo för att få nosa 
på havet och äta gott på fiskrestaurangen. Färjan är 
för dem som bor i Atomstaden, landvägen är lång och 
dålig. På kvällen gästar jag den Benny Moré-inspirerade 
restaurangen Te Quedarás vid Boulevarden och lyssnar till 
favorittrion Diamante Son.

Måndagen ägnas främst åt möten på ICAP där vi 
blir oerhört vänligt mottagna. Som vanligt beklagas den 
korta förberedelsetiden eftersom Havanna hört av sig 
väldigt sent. Vi träffar kommunfullmäktigeledamoten 
Arnaldo Cruz Cruz med två nya unga medarbetare och 
diskuterar lokaltrafik och kommunalt självstyre. Han 
berättar om cykelprojektet Minerva och hur Fidel under 
specialperioden uppmanade ungdomar att skruva ihop 
cyklar som distribuerades mer eller mindre gratis. Cyklar 
tar över mer och mer från hästar, deras avföring är ju ett 
problem. Hästar används bara i nödlägen, men är bra på 
landet.

– Det finns 4 miljoner pendlare i Kuba som länge 
haft en aktiv politik mot massbilism. Elmotorcyklar för 6 
personer har börjat produceras på ön och bussarna är idag 
mindre förorenande. Metangasbussar har introducerats 
i Matanzas. Små Diana-bussar för trånga stadskärnor 
produceras i Kuba. Avsikten är att fylla alla bilar (se ovan 
”Gulingar”) men följs inte alltid. Allt är en del av politiken 
för ökad hållbarhet.

– För Kubas del handlar klimatproblematiken främst 
om anpassning till den höjda havsnivå som kommer att 
dränka stora lågt liggande kustområden. Detta behandas 
i den centrala planeringen (Plan Vida), men alla åtgärder 
ska underställas kommunfullmäktige. Allt ska ha ett 
hållbarhetsperspektiv och vi sneglar mot Schweiz, 
Frankrike, Chile och Ecuador. 

Revolutionen har alltid prioriterat ungdomen! avslutar 
Arnaldo som samordnar lokala utvecklingsprocesser 
och projekt. Sedan dyker en cykelentusiast upp som 
ordnar rundturer på delar av Kuba, inspirerad av vår 
katamaranexpedition.

Tisdag, Cienfuegos – Artemisa
Tar farväl av sympatiska Cienfuegos som omges av 
stora industriområden med solceller och oljekraftverk, 
raffinaderi och cementfabrik. Via en del av den 
överdimensionerade motorvägen och via småvägar tar 
vi oss fram till staden Artemisa. Det måste vara landets 
mest obetydliga provinshuvudstad. Inga hotell eller rum 
att hyra i Lonely Planet. Efter tips hittar vi dock ett ställe 
med undangömd krog, som tar emot oss. Vi somnar mitt i 
Kubas trädgård.

Onsdag Artemisa – Esperanza
Vi måste ändra våra planer. Maria har tappat kraft men 
vill komma till Ekobyn Las Terrazas, som började som ett 
återskogningsprojekt på 60-talet, missar solcellsfabriken 
i Pinar del Río eftersom ICAP där inte fick reda på våra 
planer i tid. Vi bestämmer att jag lämnar Maria i Las 
Terrazas och gör en runda till Esperanza, Santa Lucía och 
Viñales på egen hand.
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Politiska flyktingar – inget utanförskap
Regnet slår inte riktigt lika hårt när vi är framme vid det 
lilla vita huset där Ana Luisas bor längst in där vägen tar 
slut, tillsammans med sonen Alfonso som läser till läkare 
på Kuba. Hon är en spröd liten varelse som kom till Kuba 
som politisk flykting från Uruguay i början av 70-talet 
och som genom livets outgrundliga vägar sedan dess 
omväxlande bott på Kuba och i Malmö, där också resten 
av familjen bor – förutom dottern i Holland och den egna 
syskonskaran i Australien!

– Vi har spritt ut oss över världen,  säger hon när 
hon lotsat in oss i det vackra huset som hon själv, som 
den konstnär hon är, designat med samma omsorg och 
varsamhet som utmärker spanskan hon talar. 

– Själv känner jag mig mest som kubanska.

Aldrig varit med om något liknande
Inne i vardagsrummet väntar läkaren Teresa Cartaya, 
tjänstledig för att basa över den efterlängtade reparationen 
av familjens hus – som pågår med gratis statlig cement 
– tillsammans med sin man, Jorge. Han är husläkaren 
som blev intensivvårdsläkare på det berömda sjukhuset 
Hermanos Ameijeiras i Havanna där de mest komplicerade 
operationerna utförs, gratis. Han skolade om sig till 
kardiolog och ambulerar numera mellan Habana del Estes 
åtta vårdcentraler, också de gratis, sex dagar i veckan.  Han 
tar som dessutom tar emot alla patienter som söker honom 
hemma på fritiden, gratis även det – Kubas stolthet, den 
allmänna, fria hälsovården i ett nötskal

– Vi har aldrig varit med om något liknande, säger 
Tere om orkanen. Hon är en ungdomlig, energisk kvinna 
i jeans och t-shirt, när vi slagit oss ner i soffhörnet. Flera 
hus bara försvann. Precis vid havsbrynet räddades en 

Orkanen Irma i Cojímar

Den ovillkorliga solidariteten  
Maria Sandblad

De första små dropparna som möter när jag kliver ut på 
25:e gatan vid den lilla parisiska parken i Vedado där jag 
bor, förbyts på några meters promenad till tropiskt skyfall 
som får vattnet att forsa runt fötterna. Det regnar mycket 
i Havanna. Även nu, i slutet av oktober, i skarven mellan 
sommar och kubansk vinter som annars betyder svensk 
sommar och torrt väder. Klimatförändringar säger många, 
så brukar det inte vara. Det blir spontantaxi istället för en 
promenad längs Malecón till Janne som bor på San Lázaro, 
en av Havannas längsta gator som börjar runt hörnet här 
och slutar där boulevarden El Prado med sin marmorlagda 
mittgång, tar vid.

Bilen från Cojimar som ska hämta oss är på plats och 
vi letar oss ut ur stan genom en vägg av regn som tillfälligt 
upphör när vi dyker ner i tunneln under hamninloppet, 
ut mot Habana del Este. På andra sidan öppnar sig både 
vägen och rymden och vi susar fram på motorväg kantad 
av palmer och cerise bougainvillea medan regnet sveper in 
oss i forsande kaskader så att vi bara skymtar konturerna 
av det stora bostadsområdet Alamar.

man, som vägrat evakuera sig, i sista stund i mörkret av 
brandförsvaret, innan huset brakade ihop i de dånande 
vågorna och försvann. Förödelsen var total! Men – så fort 
stormen lagt sig började uppröjningen, alla var med. ”La 
Presidenta” i vår avdelning av ”Poder Popular”*, sov nog 
inte en blund på en vecka, hon var med överallt. 

Alla vet vad som ska göras
– Folk delade med sig av allt de hade, fortsätter hon, 
civilförsvaret var snabbt på plats med torra madrasser, 
medicin och mat. 

Där kom det bästa av Kuba fram, sammanhållningen 
som tyvärr skymts av allt den ekonomiska krisen och USAs 
fortsatta blockad fört med sig med inflödet av turister, 
andra värderingar, ekonomiska skillnader och en annan 
livsstil – särskilt bland många unga som tar revolutionens 
landvinningar och sociala trygghet för självklara, som tror 
att livet i väst ser ut som i TV-serierna.  Men när det gäller 
finns den där, den där ovillkorliga solidariteten. På två 
dagar var el och vatten tillbaka, strandpromenaden nästan 
återställd och i parkerna pågår nyplanteringarna för fullt.

– Det är mycket som inte fungerar på Kuba, summerar 
Tere,  men vår katastrofberedskap – den är unik! Alla vet 
vad som ska göras: meteorologerna utfärdar sin varning, 
civilförsvaret träder in, de som måste evakueras hämtas i 
bussar till katastrofboenden där de får både mat och sovplats.  
Andra tar sig själva till säkrare områden, släktingar eller 
vänner. De få dödsoffer vi har vid cykloner är alltid en 
följd av ohörsamhet, av att vägra följa civilförsvarets 
order om att evakuera. Irma kostade 10 människor livet, 
det har sällan hänt efter revolutionen. Åtta av dem hade 
slarvat, de andra var två unga studentskor som in i det sista 
försökte evakuera människor som vägrade ge sig av och 

Hemma hos Ana Luisa i Cojimar, politisk flykting från Chile,
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Tar naturen till hjälp
– Under ”Specialperiodens”** svåraste tid, då det på grund 
av USAs blockad nästan inte fanns någonting, fortsatte vi 
att behandla med den traditionella kubanska örtmedicinen 
som försvarsmakten forskat på, med goda resultat. Till 
exempel använde vi fibrer från en kaktus som sutur efter 
operationer. Fungerade perfekt. Vår etik är att även om vi 
saknar allt, med alla medel hålla förlusten av människoliv 
så låg som möjligt, helst obefintlig.  Vi läkare har mycket 
att berätta, säger han och ler igen.
   Ana Luisa berättar att hon för några år sedan fick en vär-
kande tand lagad med en speciell kåda som används när 
amalgam och komposit på grund av blockaden inte finns 
tillgängliga. Gratis förstås. Och om hennes livsviktiga fy-
sioterapi hos sjukgymnasten där alla tänkbara medel och 
tekniker används för att kompensera för det som inte finns. 
Istället värme, akupunktur, massage, örter. Gratis.
    För mig är det otroligt att ett fattigt land som saknar det 
mesta av det vi tar för givet kan tillhandahålla så mycket 
av det som i övriga världen kostar så mycket – gratis. Man 
blir ödmjuk inför deras förmåga att aldrig låta svårigheter 
stoppa något, vare sig en blockad eller en orkan.

* Kommunfullmäktige
** Período Especial, den långa ekonomiska krisen efter Sov-
jetblockets sammanbrott  ”specialperioden i fredstid”, ett 
militärt begrepp inför krigshot.
Se även Kuba 1.18, Cojímar, en liten sömnig fiskeby.

som fick en fallande balkong över sin buss.
Tere skakar på huvudet. Jag har förstått att det, med 

kubanska mått mätt, höga antalet döda under orkanen 
Irmas framfart nästan varit ett nationellt trauma. Jorge, 
lågmäld, vänlig, lyssnande, precis som man önskar att en 
läkare ska vara, som suttit tyst tar vid, inte utan stolthet. 

Snabb katastrofhjälp – även till andra länder 
– Civilförsvaret, ”La Defensa Civil”, tar alltid ledningen 
i en katastrofsituation, även militären är underställd deras 
order. De finns från byar och kvarter till kommuner, 
provinser och på nationell nivå och består av medlemmar 
ur regeringen, kommunledningen, polis, brandkår och 
Röda korset och de har full träning i hur man agerar före, 
under och efter en orkan eller någon annan katastrof. Efter 
Irma fanns snabbt matkiosker utställda över hela ön, även 
här, cementen kördes ut dit där den behövdes. Sedan var 
det bara att sätta igång, tillägger han och ler det där stolta 
kubanska leendet jag känner igen så väl.

Mer än sol och hav 
  

Naturupplevelser, äventyr och ekologisk hållbarhet lockar 
allt fler turister, och Kubas turistindustri arbetar för att 
tillgodose intresset på ett sätt som bidrar till ekologiskt 
hållbar lokal utveckling.

Guayabos vattenfall, Salto de Guayabo, med två fall 
på 85 och 127 meter ner genom branta berg i tropisk skog, 
är ett av de mest eftertraktade målen för naturturisterna. 
Det ligger i Mayarí, 500 meter över havet i Mensura Na-
tionalpark, Holguínlänet. Där finns också 36 orkidé- och 
33 ormbunksarter, i en frodig fauna med många fåglar.

Holguín har ett program för ekologiskt hållbar turism, 
med vandringsleder, fågelskådning, cykling, ridning och 
camping, men också äventyr i grottforskning, kanotfärder 
och bergsklättring.  Där ingår också lantgårdar och lantlig 
turism i kontakt med lokalbefolkningen, och även arbete 
i jordbruket. 

Där finns också två nationalparker, Mensuraparken och 
Pico Cristal, och en del av världsarvklassade Humboldt-
parken i Guantánamo. Där har 4 kilometer vandringsled 
öppnats genom berget, längs en vattenled med små fall. I 
Mensuraparken finns Sabinaleden med fascinerande växt- 
och djurliv, genom kullarna till Rafaelkällan, där det går 
att svalka sig med ett dopp.  

En annan led går till Cueva Fría med de mest fantas-
tiska geologiska formationer.  Och en Columbusrutt, sju 
dagar som följer de platser i nuvarande Holguin som Co-
lumbus identifierade i sin dagbok från första resan. 

Gruppen för Natur,- Äventyrs- och Lantlig turism, som 
också arbetar med Nationalparken Pico Cristal med Kubas 
femte högsta bergstopp, barrskog, rikt djurliv – med le-
vande ”fossil” - och fågelskådning. 

En tur på Holguíns landsbygd leder till kaffe- och ka-
kaodlingar i Pinares de Mayarí och Farallones de Moa.   
källa Granma 180316

Kubaturism

Eva Björklund

• 

• 
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I februari avlöpte 13:e Deckarfestivalen ”Svarta 
Barcelona” med 106 manliga och en kvinnlig författare. 
Det stora dragplåstret var USAs James Ellroy, som 
förärades Barcelonas deckarpris ”Pepe Carvalho” 2018.

Men den författare som var mest efterfrågad för 
intervjuer var kubanska Leonardo Padura, som fick 
en sensationell medial uppmärksamhet. Det mest 
anmärkningsvärda var hur diametralt olika de två 
författarna och deras respektive bakgrunder behandlades.

James Ellroy: knarkare i ungdomen, modern hade 
våldtagits och mördats, hans böcker präglas av gränslöst 
våld, korruption, polisbrutalitet, organiserad brottslighet 
och knarkhandel. Men inte någon intervjuare eller 
recension tar upp något om den sociala och polisiära 
situationen i USA. Och ingen klagade över att författaren 
som villkor för intervjuer ställde ”inga frågor om politik 
eller aktuella händelser”. Med författarens stjärnstatus 
accepterades villkoren.  

Frågar bara om det politiska läget 
Annat var det med den kubanska författaren Leonardo 
Padura, som i åratal klagat över att ”de hela tiden bara 
frågar om det politiska läget i Kuba, utvandringen, tappade 
värderingar, homofobi, sociala klyftor …” En intervju i El 
Confidencial tog priset, där sista frågan löd: och nu kan vi 
till slut ”ta upp litteraturen”…

James Ellroy presenteras som ”USA-litteraturens 
djävulska hund”, den spanska dagstidningen 
ABC”betecknade Padura som ”oppositionell” som 
företräder ”en kritisk och blygrå Kubabild”. Ett land som 
”stinker av korruption och elände”. 

I El Mundos kulturbilaga kallas Paduras roman ”en 
skarp analys av det kubanska samhället”. 

När samma tidning skriver om Ellroy handlar det 
om litterära förebilder, om hans vägran att skriva på 
dator och hans förkärlek för Hawaiiskjortor.  Inte ett ord 
om orättvisor och grymheter i USA som hans romaner 
avspeglar. 

Rubrikerna och intervjun med Padura handlade om 
Kubas problem, medan de om Ellroy handlade om hans 
liv och verk. 

Som regel sätter medierna likhetstecken mellan de 
problem Paduras romanfigurer upplever och det kubanska 
samhället: ”många läsare känner till Kuba tack vare 
Paduras böcker”. Nyligen skrev El País att hans verk 
precis ”visar den kubanska verkligheten”, och spansk 
teve att den är ”en samhällsskildring över en besviken 
generation”. För huvudpersonen, detektiven Mario Conde 
”upptäcker” – enligt dagstidningen La Vanguardia – 
”revolutionens krossade drömmar”.

Ingen kritik mot spanska samhällsförhållanden
Tvärtom gäller för James Ellroys romaner – och övriga 
till festivalen inbjudna författares – de avspeglar inga 
sociala problem, inga krossade drömmar. Huvudpersonen 
i en av Julián Ibáñez, spansk författare som deltog i ett 
rundabordssamtal med Padura, heter Bellón, en lycksökare, 
tjallare, mördare och knarklangare i Getafe, en stad söder 
om Madrid. Ingen spansk tidning har insinuerat att hans 
berättelser, miljöskildringar i sjabbiga vägbordeller, där 
skumma typer drar omkring, utan hopp, skulle ha för 
avsikt att kritisera det spanska samhället.  Men när det 
gäller Padura, då minsann, skrev de hur han ”innefattar de 
skumma intrigerna i sin kritik av landet.”   

”Censuren i Kuba?”
Men det finns ett tvångsmässigt tema i nästan alla 
intervjuerna med den kubanska författaren, och det är 
”censuren” i Kuba: ”har ni alltid skrivit som ni velat?”, 
”kan ni oberoende säga vad ni vill?” – det är frågor 
som Padura har besvarat tusen och en gång: ”Alla mina 
böcker har publicerats i Kuba  […]  utan att ett ord har 
ändrats”, har han förklarat och understrukit att Kubas 
Kulturdepartement tilldelade honom landets Litteraturpris. 
Men det finns inget där vissa medier inte kan finna en 
hemlig avsikt. La Nación i Argentina slog fast att ”fallet 

Leonardo Padura och James Ellroy

Hårdkokta deckare i Kuba och  USA, 
dubbla måttstockar José Manzaneda, Cubainformación 

Forts sid 19
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Kuba, ogripbart, undflyende, öppnar sig, vecklar ut sig 
över Karibien som en tilltrasslad fana, knappt 18 mil från 
Key West, det kunde lika gärna vara 180.

Rapporter om US-diplomater i Kuba som drabbats 
av mystiska symptom, som angripna av akustiska vapen, 
ska skrämma oss från att besöka landet. Men forskare och 
akustikexperter har avfärdat det. Men ändå, varför ta risken 
att besöka Havanna under diplomatisk kris och oklara 
ljudfenomen. Som José Martí sa till latinamerikanerna, 
i svåra tider måste ”De folk som inte känner varandra 
måste skyndsamt bekanta sig, likt dem som går ut i strid 
tillsammans.”

Mycket i Kuba är svårt att få grepp om. Tiden glider 
iväg. På väg in från flygplatsen drogs vi in i en historiens 
virvelvind, Plymothbilar från 50-talet, Ladabilar från 
70-talet, polska Fiat från 80-talet, åsnekärror, en och 
annan Peugeot. Det var som om allt som funnits också 
fanns kvar. 

Folk är vana vid att köa, så vana att det inte finns några 
köer längre, bara en grupp människor som står där och 
snackar med varandra, som av en händelse också i väntan 
på en buss eller på ens tur vid bankomaten. När någon ny 
ansluter sig hörs frågan ”Vem är sist?” och nån håller upp 
ett finger. Kön växer så sakteliga och tider går. 

En av ungdomarna vi talade med ryckte på axlarna åt 
väntetiden. ”Visst, det är ont om varor, läget är inte idealt” 
sa en. ”Privata initiativ behövs, men vi vill inte kopiera 
USAs system – ta inte illa upp – men där handlar allt bara 
om pengar.”

Parkerna fylls på, men inte av alkoholister och 
knarkare, det är ett annat beroende som drar nu, internet.  
Vi kunde gå omkring sent på kvällarna, för Kuba är en 

trygg plats, väldigt låg brottslighet, enligt regeringen i alla 
fall. Samtidigt har Kuba fulla fängelser. Om brottsligheten 
är låg, varför så många brottslingar. Är det för att de sitter 
i fängelse? 

Staden Havanna är löjligt fotogenisk. Och musik finns 
överallt, nattklubbar, allkulturställen som ”Fábrica de 
Arte”, Konstfabriken, med konstutställningar, musikscen 
och högklassig restaurang, ”El Cocinero”, allt i ett. Och 
våningsstora konstverk på husväggarna. 
I Kommentarsfältet: Precis så är Kuba. Havanna är ett unikum 
i världen. Musik överallt i en förtrollande stad.

En annan värld 
här bredvid  
Referat av Reif Larsens artikel i 
New York Times 180312

Padura är en enda motsägelse: ”det verkar vara uppfunnet 
för att beslå dissidentkretsarna med lögn […] som exempel 
på vad […] en författare kan publicera och ändå bo kvar 
på ön […] och till och med ifrågasätta grunden för hela det 
politiska systemet”.

Tänk efter: Den ena författaren, som i den mest 
välkända hårdföra deckaren framför allt  visar sitt 

Forts sid 19
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personliga och litterära engagemang för de mänskliga 
värdena och landets sociala problem, oavsett vilka de är. 

Den andra, en av USAs stjärnförfattare, skyr varje 
samhällelig tanke, besjunger individualismen och 
lidelsefullt försvarar vapeninnehav och dödsstraff. Varför 
förekommer inte i recensionerna någon fundering över 
respektive samhälles hälsa? översättning Eva Björklund• 

Kuba för 50 år sedan. 
Den 1 april 1968, för 50 år sedan reste jag till Havanna för att arbeta där som arkitekt 
och formgivare i ett par år.  Jag vill uppleva och bidra till Kubas socialistiska revolu-
tion,  mitt för näsan på det USA som betraktade Latinamerika som sin bakgård, och 
fått på nöten av detta lilla öfolk som tilldelade USA sitt första militära nederlag i 
Latinamerika den 19 april 1961 och som väckt så mycket hopp i hela Latinamerika och 
på många andra håll i det som vi kallar Tredje världen. Jag skrev dagbok som publi-
cerade på Prisma förlag 1971 och som nu, 50 år senare finns att följa på Nättidningen 
efolket.se.  Nu reser jag till Kuba för att fira 1Maj i Camaguey, som för 50 år sedan. 
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Folkens toppmöte
Parallellt med statschefernas toppmöte samlades 
”civilsamhället” till sitt Folktoppmöte, båda präglade 
av hård politisk kamp. Folktoppmötet  fördömer ”de 
reaktionära krafter som försöker återta sitt herravälde”, 
stöder Venezuela och president Maduro, Palestinas folk 
och Syriens, mot imperiets angrepp. Det hävdar också  
Latinamerika och Karibien som Fredszon och fördömer 
fängslandet av Brasiliens f.d. president Luiz Inacio Lula 
da Silva. Folktoppmötets slututtalande kräver också 
att USA ska häva sin brottsliga blockad mot Kuba och 
ockupationen av Guantánamobukten och utrymma 
militärbasen.

Lämnade Amerikatoppmötet i protest
Vid öppningsceremonin, när OAS generalsekreterare Al-
magro skulle tala,  sa Kubas vice utrikesminister Rogelio 
Sierra: ”Vi tänker inte samtala med terrorister och lego-
knektar. Almagro och det ökända OAS har ingen moral 
och ingen rätt att döma Vårt Amerikas länder. Därför läm-
nar jag salen”, och gick ut från öppningsceremonin. ”Vår 
solidaritet med Venezuela ligger fast.”

USAs vicepresident sammanträffade med venezolanska 
oppositionen och lovade dem 16 miljoner US$.

Det var Bill Clinton som kallade till första 
Amerikatoppmötet 1994 med syfte att inringa hela 
Amerika i ett frihandelsområde, Free Trade Area of the 
Americas. 34 länder var  inbjudna till Miami, alla utom 
Kuba, som initiativet uttryckligen var riktat mot. Temat var 
Partnerskap för Utveckling och Välstånd. Alla presidenter 
förband sig att främja demokrati, dess värderingar och 
institutioner, frihandel och kamp mot korruption. 

Sen träffades de igen i olika huvudstäder i världsdelen 
98, 01, 05, 09, 12, 15, 18 mot växande motstånd, Folkliga 
toppmöten och marscher. Antiglobaliseringen och 
ursprungsfolkens uppror tog fart och allt fler progressiva 
presidenter valdes på progressiva program.

Under 4e toppmötet 2005 i Mar del Plata, riktade 
sig protesterna särskilt mot George W Bush närvaro på 
latinamerikansk mark. Då hade Venezuela och Kuba bildat 
ALBA. Maradona, Evo Morales, Silvio Rodríquez m.fl. 
kom med ALBA-expressen från Buenos Aires till Mar del 
Plata och Folktoppmötet. 

Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Venezuela 
ville inte heller längre vara med i USAs hägn och Hugo 
Chávez dödförklarade projektet. ALBA-expressen körde 
till World Cup Stadion där Hugo Chávez höll tal, och 
anslöt sig till Folkens marsch mot George W Bush närvaro 
i Latinamerika. 

På 6e toppmötet med temat ”Partner för Välstånd” blev 
Kuba huvudämnet, med allmänt krav på att Kuba skulle 
bjudas till 7e toppmötet i Panama 2015, vilket Obama 
tvingades gå med på, särskilt efter att han ju erkänt Kuba 
diplomatiskt. Men det var också på det toppmötet som han 
förklarade Venezuela vara ett hot mot USAs nationella 
säkerhet och inledde det ekonomiska och politiska krig 
som fortfarande pågår.  

8e Amerikatoppmötet i Lima Peru 2018
USAs har återtagit överhanden

Till toppmötet i Panama 2015 hade USA återerövrat 
mycket av den kontroll över Latinamerikas regeringar 
som de börjat  förlora på  2000-talet. Och toppmötet skulle 
handla om kamp mot korruption, vilket kan tyckas ironiskt 
bland så många korrupta statschefer och i en organisation 
som OAS, Amerikanska Staternas Organisation, vars 
generalsekreterare Almagro är en av de mest korrupta. 

Kubas utrikesminister ger USA svar på tal
I sitt tal på 8e toppmötet i Peru upprepade Kubas 
utrikesminister Bruno Rodríguez  att Kubas självständighet 
inte är förhandlingsbar oberoende av hot och utpressning. 
”Du ska inte tro att Kuba viker sig en tum från sina 
principer eller backar från målet att bygga socialism”. Det 
var som svar på angreppet från USAs vicepresident Mike 
Pences hetsiga och ogrundade anklagelser.

Från Miami 1994 till Lima 2018

Amerikatoppmöten 
 
Eva Björklund
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Nederlaget vid Grisbukten var historia då, och är historiskt 
nu, därför har det varit en av fyra stolpar i Svensk-
Kubanska Föreningens årliga program så länge jag kan 
minnas. Revolutionens segerdag 1 januari 1959, Segern 
i Grisbukten 19 april, Moncada 26 juli 1953, 8 oktober 
1968, den hjältemodiga gerillan.  

Och idag, 3 år senare minns vi särskilt Segerfirandet 
2015 med hedersgästen Fernando González, en av 
femlingarna – De5 kubanska politiska fångarna i USA som 
frigavs 2014 – ännu en seger i den långa frihetskampen.

Sanningen har segrat
Historien om Grisbukten är klarlagd, de falska löpsedlar 
om frihetskämpar mot diktatorn och Kubas förestående 
fall, som massmedia spred de där dagarna i april 1961, 
är det få som fortfarande hävdar, ens bland de som 
ännu försöker kväsa Kuba med ”mjuka medel”.  Och vi 
i Svensk-Kubanska Föreningen firar nu – för femtielfte 
gången – denna seger tillsammans Kubas representation 
i Sverige och  Kubaner för Kuba,  denna gång här på 
kubansk mark i Sverige. 

Det var – och  är – USAs värsta militära nederlag 
någonsin inte bara i Latinamerika, utan i Amerika,  
alltsedan USA 1812 gick till krig mot Storbritannien för att 
erövra Kanada.  Själva befriade från Storbritannien hade 
USAs grundare 1776 kungjort att de av Gud utsetts till 
ledare för hela världen, och krigade sedan för att utvidga 
sitt välde norrut och till södra och västra Nordamerika.  

USAs fortsatta angrepp mot Kuba hängde också 
samman med andra kriser under 1900-talet, som morden 
på bröderna Kennedy, Raketkriget, Kalla kriget och till det 
militärindustriella komplexets expansion. 

Kedjan bröts,  herraväldet fick sig en knäck
I historiens ljus har vi verkligen anledning att fira segern 
vid Grisbukten. Vad har det inte betytt att kedjan bröts, 
att USAs herravälde på bakgården fick sig en knäck? 
Kubanerna har fått offra mycket, stå ut och kämpa 
hårt, men betänk allt de vunnit, särskilt om man ser till 
grannländernas öde. Trots USAs utsvältningsblockad 
utgör Kuba ett föredöme för världens länder och folk 
inom så många områden: utbildning, hälsa, ekologiskt 
hållbar utveckling, internationellt bistånd mm.  Allt 
detta skulle beundras av alla folk runt om i världen om 
inte den västliga mediemakten konsekvent döljer Kubas 
landvinningar med kampanjer om uppdiktad diktatur och 
brott mot mänskliga rättigheter. 

Tänk om jänkarna vunnit i Grisbukten! 
Då hade Kuba inte haft några demokratiproblem enligt 
västerländsk bedömning, men desto fler övriga problem, 

som det goda svenska biståndet kunde förbarma sig över i 
stället för att tro sig kunna lära kubanerna demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Det är viktigt att ständigt komma ihåg alternativet, 
vad Kuba skulle ha varit om jänkarna lyckats: 
utplundrande frihandelsavtal, växande klyftor, förstörd 
miljö, fördrivning från landsbygden, ungdomsgäng med 
kopplingar till organiserad brottslighet och droghandel 
skulle ha drabbat och återigen hotat också Kuba. Istället 
förblir Kuba en hoppets ledstjärna och en hjälpande hand 
för Latinamerikas folk.

Inspiration för Latinamerikas folk
Trots den mediala hetsen mot Kuba har folken i 
Latinamerika förstått och sedan början av detta 
århundrade tagit allt större och bestämda steg på den 
nya väg som Kuba öppnade 1961. Och vilken styrka och 
mänsklig rikedom har Latinamerika och Karibien inte 
kunnat utveckla i samarbete med Kuba och kubanerna 
tack vare segern i Grisbukten: på 2000-talet gjorde 
Venezuela sin Bolivarianska Revolution, Bolivias 
Ursprungsfolk sin Mångnationella revolution, Ecuador sin 
Medborgarrevolution, Sandinisterna segrat i Nicaragua, 
Arbetarpartiet i Brasilien, alla i samarbete med Kuba inom 
utbildning, hälsovård och många andra områden. 

Dock står slaget om Latinamerika nu på nytt, med en 
uppblåst kontrarevolutionär offensiv från USAs sida, ökat 
militärt samarbete, invasionshot, mjuka kupper, ekonomisk 
krigföring – alla USA-imperialismens klassiska vapen.  

Tiden är svår. Så låt oss inspireras och hylla denna 
historiska Grisbuktsseger, där till och med krokodilerna 
– enligt sägnen – sällade sig till revolutionen och satte 
tänderna i jänkarna som dalade ner från skyn. 

Leve Segern i Grisbukten! 
Leve Kubas Revolution!

Årsdagen firades på Kubas ambassad. Kubaner för Kuba 
och Svensk-Kubanska i Stockholm inbjöd tillsammans med 
Kubas ambassad till ett välbesökt möte 14 april för att 
minnas den historiska segern i Playa Girón, USAs första 
militära nederlag i Latinamerika, som öppnade en ny epok.

Segern i Grisbukten för 57 år sedan 

Tänk om jänkarna hade vunnit!
Eva Björklund, på segermöte 2018-04-14, 
Kubas ambassad
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Solidaritet i handling  vårvintern 2018

40 år sedan slaget i Cuito Canavale, 
Sydafrika besegrat
Svensk-Kubanska Föreningen i Jönköping arrangerade ett 
mycket välbesökt och uppskattat möte med Tomas Widén, 
till 40-årsminnet av de kubanska, angolanska och namibiska 
truppernas definitiva seger över Sydafrikas apartheidtrupper. 
Den segern garanterade Angolas oberoende och Namibias fri-
görelse från Sydafrika. Det var apartheids Stalingrad. Några 
år senare rasade rasistsystemet, Nelson Mandela blev fri. Och 
hans första resa gick av naturliga skäl till Kuba.   Zoltan Tiroler

Liberalerna hjälp för
Lyckat Venezuelamöte i Jönköping
I mars hade Svensk-Kubanska, Kommunistiska Partiet 
och ABF nöjet att hälsa Moira Méndez-Romero från 
Venezuelas ambassad välkommen till Jönköping. Li-
beralernas riksdagsledamot Fredrik Malm drog igång 
ett drev mot mötet och ABF pressades för att ställa 
in. Liberalerna försökte också få med lokala medier 
i hetskampanjen. Effekten blev istället att vi fick ett 
mycket välbesökt möte och ABF stod fast. Moira be-
rättade sakligt och kunnigt om situationen i sitt land. 
Hon svarade konkret och tydligt på alla frågor. Mö-
tesdeltagarna gick därifrån betydligt klokare om både 
Venezuela och Liberalerna.                       Zoltan Tiroler

Svensk-Kubanskas ordförande hos 
Ung Vänster Skåne

Svensk-Kubanska Föreningen var inbjuden att tala på Ung 
Vänster Skånes Distriktskonferens. Den hölls på Kvarnby 
Folkhögskola i Malmö. Svensk-Kubanskas ordförande Zoltan 
Tiroler talade om Kubas betydelse i världspolitiken. Han fick 
rungande, stående applåder av de entusiastiska ungdomarna. 
Intresset för Kuba var stort. Det lovar gott för framtiden.

Che 50 år i Bolivia stod på programmet för 
Stockholmsavdelningens välbesökta årsmöte den 27 
januari. 7 Boliviaresenärer berättade om den stora in-
ternationella Che-hyllningen i Valle Grande,.

Flygbladsutdelning i Växjö
Kampanjen mot USAs blockad pågår 
oförtrutet. Flygbladsutdelning varje må-
nad kring den 17e, februari, mars, april 
vid Växjö Bibliotek och Universitet. 

Moira Méndez
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Kom med oss i 
Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är 
ett viktigt stöd för 
socialistiska Kuba, 
för Latinamerika 
& mänskligheten. 
Medlemsavgift 300 kr/år
150 kr för arbetslösa, 
studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på
www.svensk-kubanska.se

Årsmöte med Ambassadörer och Konstauktion
Svensk-Kubanska Föreningens Internationalistiska Årsmöte i Solidaritets-
huset, Stockholm, den 10 mars i Drakensalen som för tillfället innehöll en 
konstutställlning. Det blev packat med ett 70-tal deltagare, varav drygt hälf-
ten ombud från runt om i landet, övriga medlemmar, förtroendevalda och 
gäster. Programmet var omfångsrikt. Efter själva årsmötet  blev det panel-
samtal  med Kubas och Venezuelas ambassadörer, Rosario Navas och Mile-
na Santana och Bolivias första sekreterare Isidora Coria, med Vania Ramírez 
som tolk. Sedan höll Tomas Widén ett föredrag om  Kubas avgörande insats 
i Angola för 40 år sedan. Efter en kort filmvisning blev det Festmiddag som 
höll på till sent på kvällen. 
KONSTAUKTIONEN ÄR ÖPPEN FÖR BUDGIVNING FRAM TILL 
30 MAJ. GÅ IN PÅ www.svensk-kubanska.se, där finns katalogen med 
alla konstverk och  utropspriser.               Eva Björklund

Uppmaning till Margot Wallström 
Vi säger nej till krigshotet mot Venezuela. Margot Wall-
ström – gör allt du kan för att förhindra USAs väpnade 
intervention i Venezuela!
Företrädare för sociala rörelser i Sverige överlämnade 
måndagen 26 februari ett uttalande till utrikesminister 
Margot Wallström och uppmanade henne och Sveriges 
regering ”att arbeta med all kraft och beslutsamhet för att 

förhindra den väpnade intervention och det krig som USA 
förbereder mot Venezuela. Om Sverige kan bidra till att 
förhindra kriget mot Venezuela vore det en stor framgång 
för freden och något som vi länge skulle minnas med stolt-
het i Sverige och i världen.” 
Se https://youtu.be/8NY9kp8dVxU, video filmad utanför 
UD, där Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, läste upp 
texten.                                                       Vania Ramírez
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  Svensk-Kubanska Föreningen
  Solidaritetshuset
  Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
  tel 08 - 31 95 30
  info@svensk-kubanska.se
  ordförande Zoltan Tiroler, 
  kubajonkoping@hotmail.com

Europeiska Brigaden José Martí 9-29 juli. 
Fira med kubanerna vid Moncadakasernen,
26 juli, 65-årsdagen av Moncadaattacken, 
nederlaget som vändes till seger 1959 
Internationell brigad, deltagare från flera europeiska länder, 
väst och öst. Pris 650 CUC ≈ 5 500 kr
3 veckor tillsammans med studerade & arbetande kubaner.
Jordbruks- eller byggnadsarbete. Studiebesök i skolor, sociala 
projekt, mm
Samtal om ekonomi, utrikespolitik, USA-förbindelserna 
Möt ungdoms-, kvinno- och fackliga organisationer, 
revolutionsveteraner, internationalister m.m. 
Bad, fest, film, musik, salsa, utflykter. Egen tid i Havanna. 
Möjligt att stanna kvar efter brigaden. Alla åldrar välkomna! 
Det brukar vara hälften ungdomar och hälften vuxna. 
Anmälningstiden pågår nu, sista anmälningsdag 30 juni.

Res till Kuba
med Solidaritetsbrigad!
Bästa sättet att lära
känna land & folk

 Kontakta oss där du bor
  Avesta  Lars Steiner, 073040 93 41
  brovallen@hotmail.com
  Boden Anna-Greta Wallmark, 
  anna-greta.wallmark@bredband.  
  net, 0703719789 
  Eskilstuna Tomas Widén,  
  0709456381 
  tomas.widen@efolket.se
  Göteborg Agneta Sundin, 
  Claudio Alvarez, svensk.kubanska.
  goteborg@gmail.com
  Hallsberg  Göte Mölleby, 
  g.molleby@gmail.com
  Halmstad Anna Kroona  
  annakroona@hotmail.com
  Helsingborg Lars Nilsson
  lasse_rsu@hotmail.com
  Hudiksvall Thomas Thornell, 
  thomas.thornell@telia.com
  Hultsfred Rolf Lif, 049541967
  Jönköping Zoltan Tiroler, 
  kubajonkoping@hotmail.com 
  Karlstad Adam Maxe, 
  adam_vikingen@outlook.com
  Luleå Jan Englund, 0703384044 
  jan.g.englund@gmail.com
  Lysekil José Hernández, 
  jose.hernandez@telia.com
  Nyköping Håkan Linderyd
  hakan.linderyd.se  0155-216642
  Pajala Reino Edsberg, 0727409410
  Skellefteå Sune Marklund
  sune.marklund@allt1.se,  
  0702454152
  Skåne, Malmö Elizabeth Maturana
  elizabethmaturana@hotmail.com
  Stockholm Rolando Zanzi, svensk  
  kubanska.sth@speedmail.se
  Sundsvall Bertil Olsson, 
  bertil.olsson@bredband.net
  Uddevalla  Eva Jaksjö, 
  eva.jaksjo@tele2.se
 

  Umeå Daniel Thomsson,      
  0709646066
  gluntensvag@hotmail.com
  Uppsala Gabor Tiroler, gabor@nnn.se
 

  Valdemarsvik Karl Tingström 0123-32011
  Västerås Björn Berggren, 
  bjorn.erik.berggren@gmail.com
  Växjö Juan Carlos Sepúlveda
  coto55@hotmail.com
  Östersund Inga-Karin Bergman, 
  ingakarin.bergman@gmail.com

Tidskriften Kuba
eva.bjorklund@bostadslaget.se

FÖR MER INFORMATION: 
se www.svensk-kubanska.se: ”Resor”, ”Brigader”


