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En majmorgon i år träffade jag på plats grundaren till 
detta enastående kulturhus, musikern och kompositören 
X Alfonso, som jag kände från spelningar i Sverige. Jag 
ville fråga honom om hur detta allkulturhus i en stor gam-
mal fabriksbyggnad kommit till. När jag var där var huset 
stängt för omfattande ombyggnad, för att utvidga och ak-
tualisera lokalerna, så jag kunde inte se så mycket. Men 
jag hade varit där 2014, och hade allt i starkt minne. 

X (uttalas Eckis) är son till Sintesisgruppens grundare.
Systern heter M/”Eme” (hon sjöng i Konserthuset i Stock-
holm i våras) och övriga syskon har också försetts med 
bokstavsnamn. De växte upp bland kulturarbetare. Där 
fanns musiker, dansare, filmare, koreografer, konstnärer, 
författare och skådespelare m fl. 

Sintesis är en av Kubas mest välkända musikgrupper, 
med sin specialitet att införliva urkubanska/afrikanska 
musiktraditioner i modern jazz, rock och pop, och har spe-
lat i Sverige ett par gånger. Hela familjen är engagerad i 
Konstfabriken. 

Inspirerad av en konstnärsdokumentär
X berättade hur han redan 2008 började leta efter loka-

ler för musiker och konstnärer. Han hade sett en dokumen-
tär om kubanska konstnärer och ville göra en utställning 
om den konstnärliga erfarenheten, en manifestation av alla 
konstarter, och började söka efter platser för annorlunda 
tillställningar, 

Efter ett par år hittade han den gamla fabriken från 
1913, vid järnbron mellan stadsdelarna Vedado och Mi-
ramar i Havanna. Den hade sedan 60-talet använts som 
lager, men på 2000-talet varit utrymd i flera år. En jätte-
byggnad med stora tomma utrymmen, i uppenbart förfall. 

X såg möjligheter och hörde sig för inom kulturvärl-
den, fick uppbackning av flera av Kubas mest framstående 
kulturarbetare och övertalade Kulturdepartementet att ta 
över och upplåta byggnaden till projektet Fabrica de Arte, 
Konstfabriken, ett Kulturens Allhus.

Den verkade som gjord för saken, tyckte han, och med 
hjälp av arkitekter och formgivare sattes planeringen 
igång. Det verkade enkelt till att börja med att anpassa 
fabriken till allkulturhus, planerna började växa fram, och 
2013 påbörjades ombyggnaden. Men det var verkligen 
jobbigt, suckade Alfonso. 

Fabrica de Arte  

”Konstfabriken” i Havanna  
  Eva Björklund

forts sid 4
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Foto Jan Strömdahl

•

  Konstfabriken
Utan att förta den gamla fabrikskaraktären förvandlades 

lokalerna för att rymma all slags konst och kulturmöten. 
De återanvände allt möjligt från gamla bildäck, trälådor, 
hyllor, byggnadställningar, kontainrar mm, för att bygga 
och inreda ett Kulturhus med konsertsal för 250 personer, 
lokaler för dans, film, teater, utställningar, möten, mo-
devisningar och en högklassig restaurang, El Cocinero, 
Kocken. Den 13 februari 2014 öppnade Konstfabriken 
med stor konsert med Silvio Rodríguez.  

Fram till stängningen nu för ombyggnad hade de öppet 
torsdag till söndag kl 20 – 03 med utställningar – bild-
konst, arkitektur, formgivning fotografi, mode – konserter, 
teater, film, litterära aftnar, dans, debatter, uppträdanden 
av olika slag, allt möjligt. Och med den eleganta restau-
rangen öppen från lunchtid. Och en ständig ström av be-
sökare, ett måste också för alla kulturintresserade turister. 

  En uppryckning för hela grannskapet. 
Konstfabriken är också ett stort grannskapsprojekt, en 

kulturskola med verksamheter för barn och ungdomar på 
söndagarna, som lett flera att gå vidare till den reguljära 
konstutbildningen..

Den har också en kör med deltagare mellan 8 och 15 år. 
Under sommaren 2017 deltog över 1600 barn i verksam-
heter i Konstfabriken. 

Konstfabriken har blivit en av Kubas nationellt och in-
ternationellt mest kända och lovordade kulturinstitutioner. 
Entrépriset är 50 kubanska peso, för kubaner, 15 till 100 
CUC (≈$) för turister, beroende på evenemang. 

Det har också varit säte för stora nationella och inter-
nationella teater-, musik-, jazz- och filmevenemang och 
utställningar, och också från andra länder, som Sverige-
veckan förra året, med möbelhistorisk utställning och mo-
devisningar. 

Nancy Morejón, en av Kubas och Karibiens mest framstående och internationellt kända poeter och författare, översatt 
till svenska av Lasse Söderberg, fick motta diplomet ”Bryta gränser” och hyllning den 15 maj i Poesins Hus i Havanna. 
Hon hyllades för en poesi som också inspirerat till teateruppsättningar, ett smakprov framfördes i samband med hyll-
ningen. Nancy, som varit i Sverige ett par gånger skickade med ett brev och en ny diktsamling till Lasse Söderberg. 

forts från sid 3

 Nancy Morejon 
  Sverigebekanta poeten hyllad i Poesins Hus i Havanna 
  Eva Björklund

•
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• 

Ignacio Ramonet
”100 timmar med Fidel” 
4e utgåvan: “2 timmar till!” 
Eva Björklund
Den lanserades på UNEAC med ett tillägg från 
ett sista samtal med Fidel Castro 13 december 
2013, ”2 timmar till med Fidel”, samt en artikel 
från 2014 om hur Ramonet – efter publiceringen 
– inte bara utestängdes från de tidningar han 
arbetat för i många år – El País som krönikör 
och Le Monde Diplomatique som chefredaktör 
– utan också togs bort från deras arkiv, som om 
han aldrig publicerats där. Artiklarna ”2 timmar 
till med Fidel Castro” och ”Förtrycket av intel-
lektuella” (båda publicerade i Flamman resp 
Folket i bild). Folk köade för att få Ramonets 
namnteckning i boken. Den inleds så här:

”Den var som en ljuvlig vårdag, indränkt i 
det strålande ljus och kristallklara luft som gör 
kubansk december så förtrollande. Från Atlan-
ten kom doften av hav och i brisen prasslade de 
gröna palmbladen. Jag lunchade med en väninna 
i en av dessa familjerestauranger – paladarer – 
som det nu finns så gott om i Havanna. Så ringde 
telefonen. Det var min kontaktperson: ”Den du 
önskar träffa tar emot om en halvtimme. Skynda 
dig.” Jag lämnade allt, tog farväl av min vänin-
na och tog mig till avtalad plats. Där väntade en 
diskret bil som satte kurs västerut ..”

UNEAC, Kulturarbetarförbundet
Samma dag lanserades också på UNEAC (Kulturarbetarförbundet) en bok av Eugenia Palomares Ferfales, en av ”Ce-

lias barn”, de som Celia Sánchez tog hand om i Sierra Maestra, och tog med som sina egna till Havanna. Eugenia berättade 
mycket gripande om sin uppväxt med Celia, men jag hann inte fram för att köpa boken. 

Ramonet signerar 4:e upplagan vid lanseringen på UNEAC 16 maj • 
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1975 lade revolutionsledningen fram ett förslag till en 
ny grundlag, för att ersätta den gamla förrevolutionära, 
grundad på USA-mönstret. Och Kuba drog igång sin för-
sta grundlagsdebatt med ett landsomfattande rådslag där 
mer än 6 miljoner kubaner deltog, i stort sett hela den 
vuxna befolkningen. Debatten ledde till förändringar i 60 
av de 137 föreslagna paragraferna.

  Folkomröstning
Det framdiskuterade förslaget om Folkmakt antogs 

genom en folkomröstning där 98 procent av de röstbe-
rättigade deltog, 97,7 procent röstade för. Allmänna val 
infördes till högsta beslutande organ – Folkmaktens Na-
tionalförsamling – och till beslutande läns-och kommun-
församlingar.

  Direktval
1992 Nationalförsamlingen beslöt att i grundlagen in-

föra direktval även till Nationalförsamlingen och till de 
nya kommundelsnämnderna.

2002 inleddes en ny folkomröstningsprocess som ledde 
till att drygt 8 miljoner röstberättigade med sina namn gav 
sitt stöd för att i grundlagen fastslå socialismen och att det 
revolutionära politiska och sociala system som den pro-
klamerar är oåterkalleligt och att slutmålet är att bygga det 
kommunistiska samhället. 

  Begränsade marknadsinslag
Utan ändring i grundlagen hade Nationalförsamlingen 

under och efter 90-talskrisen fattat beslut om att tillåta 
egenföretagare/arbete för egen räkning, rätt att köpa och 
sälja bostäder, utländska investeringar och andra föränd-

ringar som öppnade för begränsade marknadsinslag i 
ekonomin. De infördes utan tydlig reglering och kontroll, 
vilket orsakade stora problem. 

  Nya Ekonomiska och Sociala Riktlinjer
2010 Partiet och folkrörelserna kallade till ett omfat-

tande landsomfattande rådslag om förslag till Nya Eko-
nomiska och Sociala Riktlinjer: Vilka är problemen, vad 
bör göras? 

  Riktlinjerna antogs
2012 Nationalförsamlingen diskuterade och antog 

med egna mindre ändringar det i 4 omgångar omarbetade 
och diskuterade förslaget till Riktlinjer, utan att anpassa 
grundlagen till införda ändringar:
• Decentraliserad statlig förvaltning, större självständighet 
för län, kommuner och statliga företag. 
• Bantad statlig sektor, minskad andel statligt anställda 
från 85 (≈ 4,5 miljoner) till 65 procent av förvärvsarbe-
tande.
• Ökad och flexibiliserad icke statlig sektor.
• Större inslag av kooperativ, egenföretagande och mark-
nad. 
• Möjlighet för icke statliga företag att anställa lönearbe-
tare. 
• Växling från generella varusubventioner till riktat stöd 
till behövande (ej genomfört).
• På sikt avskaffa ransoneringssystemet och dubbla valu-
tan (ej genomfört).
• Främja utländska investeringar.
• Fortsatt socialistisk grundval, trygghet och levnadsstan-
dard. 

Grundlagsdebattens historia, 

 Unikt folkligt deltagande
 Eva Björklund
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• Fortsatt offentlig hälsovård, utbildning, kultur, rekrea-
tion, pensioner och socialt skyddsnät 
• Fortsatt offentligt ägande av infrastruktur och stora in-
dustrier.

  Resultat efter 3 år  
• Andelen sysselsatta hade ökat med ≈ 5 %, till ≈ 5,2 mil-
joner 
• Andelen icke statligt anställda hade ökat med ≈ 10 pro-
cent till ≈ 1,4 miljoner
• Drygt en halv miljon hade lämnat den statliga sektorn 
• Statligt/kommunalt anställda 2013 ≈ 3,8 miljoner ≈ 73 %
• Stora inkomstklyftor, otillbörlig privat rikedomsökning 
• Stort missnöje med fortsatta problem för folk i allmänhet 
och med krypande tendenser till korruption.

  Ny Grundlag, första utkast
2013 Nationalförsamlingen (NF) tillsatte en expert-

grupp för att ta fram ett utkast till ny grundlag.
2016 NF diskuterade de svårigheter och misstag som 

uppstått i det fullskaleprov av Riktlinjernas decentralise-

ring som genomförts i de två nya län som avskilts från 
Havanna.

2018 NF utsåg inom sig en Grundlagskommission med 
företrädare för alla folkrörelser.

Debatt i Nationalförsamlingen 21-22 juli
Folkligt Rådslag 13 augusti - 15 november
2018 Kommissionens förslag överlämnades till Natio-

nalförsamlingen för debatt 21-22 augusti. Debatten sändes 
i nutid och kunde följas och kommenteras på nätet. Natio-
nalförsamlingen reviderade och antog det Grundlagspro-
jekt som gick ut på nytt folkligt rådslag 13 augusti fram 
till 15 november, för att efter justeringar avsluta processen 
med folkomröstning i januari.

 De viktigaste politiska frågorna 
Debatten handlade mycket om decentralisering, delta-

gande demokrati och mänskliga rättigheter, samkönade 
äktenskap, legitimering och reglering av en ickestatlig 
sektor, respekt för lagen, bantning av statsapparaten, und-
vika förmögenhetsackumulation.       se även sid 8

Grundlagskommissionens Utkast till ny grundlag såldes massivt till en billig penning, inför debatten i Nationalförsamlingen
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Presidiet bestod av Nationalförsamlingens ordförande Esteban Lazo, Ana Mari Machado vice ordförande och Miriam Brito 
Sarroca sekreterare.

Nationalförsamlingens grundlagsprojekt, som nu är ute 
på debatt i folkliga rådslag över hela landet, bekräftar Ku-
bas politiska, ekonomiska och sociala systems socialistis-
ka karaktär (se www.svensk-kubanska.se, Grundlagskom-
missionens Utkast till Kubas nya grundlag – de viktigaste 
aspekterna).

Staten beskrivs som en socialistisk rättsstat, demokra-
tisk, oberoende och självständig, grundad på medborgar-
nas arbete, värdighet och etik, vars grundläggande syfte är 
allas åtnjutande av politisk frihet, jämlikhet, rättvisa och 
jämställdhet, solidaritet, medmänsklighet, välfärd och in-
dividuell och gemensam blomstring och som skyddar och 
bevarar miljön och bekämpar klimatförändringen.

När det gäller mänskliga rättigheter: att Kuba har an-
slutit sig till FN-stadgan och preciserar dessa rättigheter i 
grundlagen. Samt garanterar gratis hälsovård, utbildning 
och social omsorg.  

Huvudsakliga förändringar i förhållande till gällande 
grundlag handlar om att täcka in de ändringar som an-
gavs i Riktlinjerna 2011, (se sid 6) och som redan införts i 
praktiken, samt två mycket genomgripande ändringar som 
inte genomförts, men kommer med i nya grundlagen, att 
avskaffa de generella subventionerna och dubbla valutan. 

  Sammanfattning
   Inom ramen för en ekonomi grundad på hela folkets 
ägande av produktionsmedlem:
• Möjlighet för icke statliga företag att anställa lönearbe-
tare 
• Decentraliserad statlig förvaltning, större självständighet 
för län, kommuner och statliga företag 
• Bantad statlig sektor, minskad andel statligt anställda till 
65 procent av förvärvsarbetande.
• Ökad och flexibiliserad icke statlig sektor.

• Större inslag av kooperativ, egenföretagande och mark-
nad.
•  Rättighet för icke statliga företag att anställa lönearbetare.
• Växling från generella varusubventioner till riktat stöd 
till behövande. 
• På sikt avskaffa ransoneringssystemet och dubbla valu-
tan.

Debatten i Nationalförsamlingen & på nätet
De nya förslag som ledde till flest invändningar i debat-

ten gällde
• Att inskränka valbarhet till president till högst 60 års ål-
der och antal mandatperioder till två (USA-modellen, som 
råder i hela Latinamerika)
• Att ersätta de folkvalda länsförsamlingarna och styrel-
serna med en Länsstyrelse ledd av en Guvernör tillsatt av 
Nationalförsamlingen och ett Råd sammansatt av kom-
munförsamlingarnas ordföranden och förvaltningschefer. 
• Legalisering av samkönade äktenskap, där Mariela Cast-
ro och många andra fick argumentera en hel del, men fick 
stort stöd och legaliseringen godkänd.

Sammanfattning
GRUNDLAGSPROJEKTET
Eva Björklund

• 
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Läs mer på hemsidan 
www.svensk-kubanska.se

• Nationalförsamlingens debatt, kortfattat urval
• Allmänhetens inlägg på nätet, kortfattat urval
• Nationalförsamlingen utnämnde ny regering, 

  Ny regering
Vid sitt konstituerande möte 19 juli valde Nationalför-

samlingen ny regering – 17 ministrar – medelålder 60 år, 
varav 7 kvinnor – 47 procent. De valde också Salvador 
Valdés Mesa till förste vice regeringschef/statsminister

På Nationalförsamlingens första ordinarie samman-
träde den 21 juli kompletterades regeringen enligt pre-
sidentens, tillika regeringschefens Díaz-Canels förslag 
som också innefattade utnämning av Inés Maria Chapman 
Waugh och Roberto Morales Ojeda till vice statsminist-
rar, samt José Amado Ricardo Guerra och Salvador Valdés 
Mesa till sekreterare i Statsrådet.

Nationalförsamlingens utnämnde även Ramiro Valdés, 
Ricardo Cabrisas Ruiz, Ulises Rosales del Toro till vice 
statsministrar.

Att välja Díaz Canel
Raúl Castro: Det var inget misstag
Vi lever på en plats och i en tid där vi inte kan begå 

några misstag. När jag har tid läser jag allt jag kommer 
över om ödesdigra misstag i den nutida internationella 
historien, i olika länder, och vi har inte råd att begå några 
misstag, inte bara på grund av det geografiska läge vi be-
finner oss i, eller av andra skäl, som de som gjorde slut på 
processer av största betydelse för mänskligheten, och vars 
följder vi och många länder har fått betala dyrt, och många 
fortsätter att dyrt få betala den internationella obalans som 
upptod, bland dem vårt. Har ni förstått vad jag talar om? 
Svar Ja!

    Kamrat Díaz Canel är ingen improvisation. 
Han har under många år visat mognad, arbetsförmåga, 

stadig ideologisk grund, politisk känslighet, revolutionärt 
engagemang och trofasthet.

Hans upphöjning till statens och regeringens högsta an-
svarsposter har inte skett på en höft eller förhastat. Hans 
stegvisa utnämning till högre poster, har till skillnad från 
vad som skett tidigare med andra fall av unga ledare, 
som jag talade om tidigare, har vi inte begått misstaget 
att skynda på processen, utan försäkrade oss avsiktligt om 
steg för steg till olika parti- och regeringsuppdrag, så att 
han kunde samla på sig allsidig erfarenhet som tillsam-
mans med hans personliga egenskaper gjort det möjligt för 
honom att framgångsrikt ta sig an ledningen för stat och 
regeirng och på sikt också partiets högsta ledning.

Det Statens Råd som Nationalförsamlingen valt idag 
innebär att 42 procent förnyas, och därigenom ökar också 
andelen kvinnor till 48,4  procent. Och svarta och mörk-
hyade utgör 45,2 procent. Och detta ska vi inte backa  
från, både vad gäller andel kvinnor eller andelen svarta 
och mörkhyade, för detta har länge varit ett mål.  När Fidel 
började tala om jämställdhet var det många gamla geril-
lakrigare som motsatte sig detta, för det fanns inte vapen 
så att det räckte till. 
Översättning Eva Björklund

Nytt parlament
      
      Eva Björklund

  Flertal kvinnor
I valen till Nationalförsamling 11 mars uppgick val-

deltagandet till 82,9 procent av 8 926 575 röstberättigade. 
Giltiga vlasedlar 94,42 procent, Ogiltiga 1,26, Blankröster 
4,32 procent. 

Och kvinnorna blev för första gången flertal med 53 
procent av ledamöterna. 

Raúl Castro begär ordet i grundlagsdebatten

• 

• 
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Det är välkänt att USAs Finansdepartemet blockerar 
Kubas utrikeshandel och övervakar världens banker. Min-
dre känt är att banker av rädsla för USAs bestraffning väg-
rar att föra över pengar mellan solidaritetsorganisationer 
i Europa. Som i september 2017, när en holländsk bank 
vägrade att föra över 60 000 € till en tysk solidaritets-
förening. Banken ”genomför inte transaktioner som har 
direkt eller indirekt anknytning till vissa länder”. 

Det senaste är att banker vägrar att föra över pengar 
till solidaritetsprojekt i tredje land, där hälsosamarbete be-
drivs. Det är vad baskiska Vänskaps- och Solidaritetsför-
eningen med Kuba, Euskadi-Cuba, drabbbats av 3 gånger 
i år.

  1:a stoppade överföringen, januari 2018. 
I slutet av januari i år begärde Euskadi-Cuba att Deut-

sche Bank skulle föra över 6 900 € till stiftelsen ”En bätt-
re värld är möjlig” i Buenos Aires, som samordnar flera 
kubanska hälsovårds- och alfaberiseringsprojekt där. Det 
är en donation för att utrusta ögonkliniken ”Ernesto Che 
Guevara”, där tusentals fattiga argentinare återfått sin syn 
tack vare Kubas solidaritet. Det är ett så kallat Nord-Syd-
Syd-projekt, där Nord ekonomiskt stöder ett samarbete 
mellan två Sydländer. 

När Euscadi-Cubas bank inledde överföringen skicka-
de Deutsche Bank tillbaka pengarna med hänvisning till 
”intern politik” utan närmare förklaring, och tog ändå ut 
sin kommission för hanteringen.  

En bankanställd antydde att ”det finns en lista på län-

der som vi inte får handla med, bland dem Kuba och bara 
namnet Kuba i en europeisk förening, tänder alla var-
ningslampor. ”Deutsche Bank vill inte ta några risker”. 
Efter två veckor hittade Euscadi-Cuba italienska Unicredit 
i Milano, som överförde pengarna. 

  2:a stoppade överföringen, februari 2018,
  Unicredit Italien

Några dar senare, den 22 februari 2018, nekades Uni-
credit göra en andra överföring till samma projekt, antag-
ligen varnad av USA. Det var 3 500 € från baskiska Exker 
Anitza-Izquierda Unida. De hittade tyska Commerzbank 
AG, Frankfurt, som förde över pengarna den 12 april

  3:e stoppade överföringen, maj 2018, 
  Commerzbank AG

Men precis som förra gången tände någon varnings-
lamporna. Så tredje maj vägrade de överföringen från 
Euskadi-Cuba till argentinska ”En bättre värld är möjlig”. 
Det var ett nytt bidrag på 7 000 € från Gipuskoas kom-
munstyrelser. I juli hittade de en bank, Fiare Banca Ética, 
som var beredd att göra överföringen. 

Samma sak som drabbade Euscadi-Cuba 2018 hade 
drabbat Föreningen Italien-Kuba 2017 när de försökte 
föra över pengar till samma projekt, och stött på samma 
problem. 

Redan 2013 hade en donation för ett bevattningssystem 
stoppats. Och det var inte första gången. När Euskadi-Cu-
ba skulle överföra pengar genom engelska Barclays Bank 
fick de fylla i ett omfattande frågeformulär: om betalning-
en hade koppling till Kuba och någon direkt eller indirekt 
koppling till USA? Är den direkt eller indirekt relaterad 
till ”förbjudna länder” (Myanmar, Nordkora, Iran, Kuba, 
Syrien, Sudan)?. 

  USA tvingar internationella banker 
  att betala ”böter” 

Detta är ändå småsaker jämfört med USAs brutala 
blockad mot Kubas ekonomi, med höga böter för de inter-
nationella banker som vågar handla med Kuba. Blockaden 
beräknas ha kostat Kuba 125 miljarder US$ i löpande pri-
ser. FNs Generalförsamling har 26 år i rad krävt att USA 
ska häva detta massiva, systematiska och uppenbara brott 
mot över 11 miljoner kubaner.  Översättning Eva Björklund

Tillägg från Sverige
Samma sak hände Svensk-Kubanska Föreningens bidrag till 
den ideella biståndsorganisationen i Schweiz, mediCuba-
Europa, som bistår Kuba för inköp av laboratorie- och an-
nan medicinsk utrustning. I december 2016 uppdrog Svensk-
Kubanska Föreningen åt sin bank sedan årtionden, Nordea, 
att göra två betalningar från Medicininsamlingen på 40 000 
Euro vardera (386 364 kr, 386 412 kr). Pengarna ”studsade” 
tillbaka från Credit Suisse som Nordea använt som mellan-
hand, med avdrag på 10 216 kr resp 9 756 kr, Credit Suisses 
kommission. Föreningen har dels krävt förklaring, dels åter-
betalning av ”kommissionen” på 19 972 kr, samt betalning 
till mediCuba-Europas bank av de avsedda 80 000 kr. Den 
23 november hade mediCuba hade fått sina pengar. Men 
inte Svensk-Kubanska.
Föreningen har också haft svårigheter att öppna Swish, av 
samma skäl, rädslan för USA. Svensk-Kubanskas Stock-
holmsavdelning nekades också öppna konto i Swedbank, 
med hänvisning till risken. Eva Björklund

 USAs 
 Kubablockad

Cubainformación noticias.

• 
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Cubays romfabrik Agustín Rodríguez Mena i Villa Cla-
ra har föresatt sig att förhindra och undanröja all negativ 
påverkan på miljön. Cubays romfabrik är föregångare i 
användning av förnybar energi i Kuba. 

Romfrabriken har en hundraårig historia och är enligt 
egen uppgift en av de kubanska romsorter som säljer bäst 
över hela världen. 

Bland dess förtjänster ingår att den bara använder för-
nybar energi. I maj 2016 installerade de en hel solcellspark 
på taket med 2 752 paneler och 900 megawatt/år.

Av detta använder fabriken bara 38 procent och övriga 
62 går till nationella elnätet. Under årets första fyra må-
nader har de tjänat över 6 000 peso på leveranserna till 
elnätet, och sparat 175 216 peso på minskad elkonsumtion 
sedan projektet startade för två år sedan, berättade chefen, 
Carlos Rubén Armas Díaz.

De släpper inte längre ut 19 142 ton koldioxid eftersom 
de inte längre behöver bränna 473 ton råolja, vilket också 
sparar in 279 000 peso. 

Investeringen på 1,8 miljoner € tänker de att tjäna in 
på 15 år. Bland fördelarna med solcellsparken är att min-
dre arbete behövs för skötsel och underhåll. Den är också 
hållbar mot olika väder, kan ta vindstyrkor på upp till 420 
km/timme, vilket bevisades under orkanen Irmas framfart 
förra året. 

   Länets Miljöpris
Med sin användning av förnybar energi och ansvarsful-

la avfallshantering fick Cubayfabriken Länets Miljöpris, 
och en lång rad kvalitetspriser, och FNs Utvecklingsorga-
nisation UNDPs erkännande till företag som gör enastå-
ende insatser för renare tillverkning. 

Namnet Cubay går tillbaka på urinvånarna, och upp-
stod genom att återuppväcka de bästa romtraditionrna 
i området och i centrala Kuba. Cubay började tillverkas 
1996, både Carta Blanca, Añejo, och Extra Añejo med sin 
egen smak.

Tillverkningen uppgår till 400 000 lådor om året, säljs 
i Kuba och exporteras till Centralamerika, Karibien och 
Europa – Nederländerna, Tyskland, Spanien, Italien.
    Källa Granma. Översättning Eva Björklund

Fri marijuana 
eldar på handeln
Eva Björklund
Antonio Ibarra, sekreterare på Kubas Drogkommis-

sion, sa på en konferens den 22 juni, att Kuba hittills i 
år beslagtagit tre gånger mer smuggelknark än hela förra 
året. Det beror på att de som smugglat kubaner till USA,  
gått över till att smuggla knark andra vägen.  

Det hänger ihop med Obamaregeringens beslut att inte 
längre upprätthålla det unika privilegiet för kubaner att 
få automatiskt uppehållstillstånd i USA om de tar sig in 
olagligt. 

De ligor som riskerat kubaners liv på kriminell sjöfart 
till USA där de fått uppehållstillstånd som nekats dem lag-
liga vägen – ansökan på USAs intressekontor i Havanna 
. – förlorade sina kunder när USA tillämpade samma res-
triktiva politik på kubaner som andra invandrare. Så de 
lade om till att smuggla knark andra vägen, till Kuba.

Bioteknologiska 
framsteg Lisandra Fariñas Acosta, 

Statliga företagsgruppen BioCubaFarma har nästan 
400 forskningsprojekt på gång, av vilka 102 innefattar 
bioteknologi och bland dem fokuserar många på onkologi.

Drygt 70 forskningsprojekt avser nya kubanska patent, 
och 26 är de första av sitt slag, det vill säga att ingen av 
deras aktiva ingredienser finns i något annat läkemedel. 
Förutom cancer inriktar många sig på neurologiska sjuk-
domar. Kubas Vetenskapsakademi lade fram en rapport 
nyligen i Latinamerikanska Parlamentets hälsovårdsut-
skott. Rapporten framhöll också den teknologiöverföring 
som ingår i Syd-Sydsamarbetet, där Kubas industri bidra-
git mycket till länder som Brasilien, Venezuela, Kina, Al-
geriet, Indien, Iran och Sydafrika.
Källa Granma. Översättning Eva Björklund

    Ángel Freddy Pérez Cabrera

Ibarra sa att USA och Kuba fortsätter det samarbete 
mot knarksmuggling som överenskommits med Obama-
regeringen, trots Trumpregeringens nerfrysning av övriga 
förbindelser. Det har dock inte ägt rum något möte på re-
geringsnivå sedan Trump intog presidentmakten i januari. 
Vi hoppas dock – för båda länders väl – att USA inte bryter 
samarbetet. Källa Granma. Översatt Eva Björklund

Miljömedveten
rom

• 

• 
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Jag har varit med många gånger, första gången var 
1968, men detta var den största folksamlingen hittills. En 
massiv uppslutning – unga, barn och gamla, kvinnor och 
män, svarta, mörkhyade och ljushyllta kubaner manifes-
terade sitt stöd för den nyvalde presidenten, och den av-
gångne. Och många tillresta Kubavänner framför allt från 
Latinamerika och USA.

   Vi närmade oss Paseo
Det är den stora avenyn från Malecon till Revolutions-

torget, vid 7-tiden, från sidan, i högtalarna Silvio Rodrí-
guez ”La Masa”. Avenyn var redan fullpackad med folk på 
hela sin 100-metersbredd, och så långt ögat kunde se bakåt 
och hela vägen fram till grässluttningen upp mot tribunen, 
där stats-och partiledningen kunde anas som miniatyrer, 
tillsammans med gäster från alla världens hörn. Stående 
på Paseo sjöng vi med i nationalsången, La Bayamesa – 
som inledde mötet halv åtta – och hörde sedan Fackliga 
Centralorganisationens ordförande tala, så det dånade ge-
nom enorma högtalarstaplar. Det verkade först omöjligt 
att komma i närheten. Men efter en knapp timme började 
vi röra oss framåt, det visade sig att vi alla – bortåt en 
miljon - skulle tåga förbi tribunen, med fanor och ban-
deroller, och talkörer Leve Kuba, Fidel, Raul, Díaz Ca-
nel (notera skiftet, övergång till efternamn, på många sätt 
märks epokskiftet). 

  Det tog sen över en timme 
Det gick långsamt för alla att ta sig förbi tribunen, jag 

har ingen exakt uppgift på antalet, men denna 1a-Maj-
marsch kommer att vara bland historiens största, om inte 
den största. Det var varmt, packat, kroppskontakt, entusi-
astiskt, myrsteg framåt, och ett och annat salsasteg när ut-
rymme gavs. Djupt rörda och lyckliga över att ha fått vara 
med om denna historiska 1 Maj i Havanna. Och på teve 
kunde vi sedan se hur folkmassorna marscherade i alla lä-
nens huvudstäder över hela öriket.   

  Historisk 1 Maj 
  i Havanna

Tribunen där parti-, stats- och fackledningen står och vinkar framför José Martístatyn. 

    Eva Björklund
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Inte 1a Maj, utan 12e: 
Stor Gaykarneval på Linea

E
Linea är den långa breda avenyn från Ma-

lecon till La Punta, där den går ner i tunneln 
under Almendaresfloden. 

Jag stod vid tunnelöppningen och väntade 
på bussen som aldrig kom. Det är inte ovanligt 
att väntan blir lång, och samtal uppstår bland 
de väntande. Jag kom i samspråk med två unga 
kvinnor, turister från Mexiko, och allt eftersom 
tiden led började vi tala om att ta en taxi. De 
tvekade, hade upplevt att det var väldigt dyrt. 
De hade inte fattat det dubbla systemet: billiga 
gamla privattaxi tar kubanska peso, men om 
de anar en betalningsstark turist, protesterar de 
inte när turisterna tar fram kubanska hårdvalu-
tan Cuc, och då blir det 25 gånger dyrare. 

Det tog nästan en timme innan jag förstod 
varför inga bussar kom. Jag såg att långt borta 
mot Vedado var det stopp, varken bilar eller 
bussar. Förklaring, jag upptäckte täten på ett 
gatubrett karnevalståg på flera hundra meters 
avstånd. 

Det var Gaykarnevalen. Så jag sprang dit för 
att ta bilder. Den var glittrande glad och utle-
vande dansant.

Till 1 maj kommer folk från många Kuba-solidaritets-
föreningar med 1-Majbrigader, i år från 66 länder, huvud-
sakligen Amerika, men också Europa och Afrika. Och av 
tradition arrangerar ICAP tillsammans med Fackliga Cen-
tralorganisationen CTC ett stort internationellt möte den 2 
maj, med bortåt 200 deltagare i Kongresspalatset. 

ICAPs nya ordförande, Fernando Gonzalez, en av ”De 
5” hälsade välkommen och talade om behovet av solida-
ritet och enighet i kampen, och om Kuba som centrum för 
den internationella solidariteten med många folk i kamp 
för självständighet, mot imperialism och kolonialism. 

Fernando González höll ett tal om behovet av enighet 

 2a Maj, Fackliga Centralorganisationens  stora internationella solidaritetsmöte

och solidaritet, om Kubas engagemang, centrum för soli-
daritet med Västsahara, Palestina, Puerto Rico, m fl, med 
9 200 studerande från Afrika, och 6 200 kubaner bistånds-
arbetare i Afrika.

Han berättade att Kuba blivit invald i FNs NGO-kom-
mittés verkställande utskott, vilket visar vilket förtroende 
Kuba åtnjuter även bland de flesta länder för sitt omfattan-
de bistånd och sitt arbete för fred, som i Colombia. Han-
deln med Europa påverkas mest av blockaden, Samman-
lagt deltog, förutom kubanerna, över 40 000 personer från 
85 länder i 1 Majtåget. och ett par hundra på mötet 2 Maj. 

Livliga återkommande talkörer om Syrien, Lula, Vene-
zuela, Nicaragua, Puerto Rico  m.fl.   

• 

• 
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Efter att ha bidragit till förödande inbördes- och mel-
lanstatliga krig i Mellanöstern och bombat stater och folk-
liga rörelser sönder och samman i Afghanistan, Irak, Li-
byen, Syrien, Jemen, inriktar USA sig nu på Latinamerika, 
för att återta förlorad mark. 

  Kommer ni ihåg?  
  2000-talets första hoppfulla år? 

1998 hade Hugo Chávez valts till president i Venezuela 
och på 2000-talet drog landets Bolivarianska Revolution 
igång, som i samarbete med Kubas ledde till kostnadsfri 
allmän hälsovård, utbildning, till arbete och växande väl-
stånd i Venezuela. Alla lärde sig läsa och skriva, och starr-
blinda återfick synen. 

2004 bildade Kuba och Venezuela Bolivarianska Al-
liansen, ALBA. Bolivia och Ecuador kom med 2006. 
Nicaragua följde efter och 2010 bildade samtliga stater i 
Latinamerika och Karibien sin Gemenskap, CELAC, för 
första gången utan USAs kolonialdepartement OAS. De 
utropade sitt territorium till Fredszon! 

USAs undergrävande verksamhet intensifierades fram-
för allt mot Venezuela, med särskild optimism efter Hugo 
Chávez plötsliga cancerdöd 2013. 

2014 tvingades Obama ändå att erkänna Kubas rätt till 
självbestämmande. Efter 55 års förnekande. Den ekono-
miska krigföringen fortsatte i huvudsak, fast Obama med-
gav vissa öppningar för USA-turism och försäljning av 
telekomteknik till privata företag i Kuba. 

2017 med Trump vid makten stängdes de, och aggres-
siva utfall mot Kuba återupptogs. 

Gene Sharps metod för ”mjuka kupper” den som fått 
så förödande följder i Mellanöstern och Östeuropa, trap-
pades upp i Latinamerika,. 

  De mjuka kuppernas tid
Venezuela var första målet, men folkflertalet stod pall, 

trots förra vårens och sommarens upptrappning med gäng-
terrorism i Caracas, och försvarade sin president. Samma 
recept tillämpades sedan  i Nicaragua, det blev farligt, med 
stor förstörelse och många döda och skadade, men verkar 
inte heller i Nicaragua ha lyckats störta presidenten. 

Vår USA-styrda mediemakt lyckades dock förvrida 
synen även på krafter som kallar sig solidariska med La-
tinamerikas folk. Samhällsägda Sveriges Radio och Tele-
vision rapade efter

Och USA ger inte upp. Sydkommandots anfallsplaner 
mot Venezuela är redo att genomföras. Efter de ”mjuka 
kupperna” mot de folkstödda presidenterna i Argentina 
och Brasilien, återupptogs också det militära samarbete 
med USA, som hade dragits ner i början av 2000-talet. 

USAs Sydkommando utvidgade sin militära närvaro 
och baser för att återta kontrollen över världsdelen. En mi-
litär Kondorplan såg dagens ljus, ”Kondor” efter likheten 

med 70-tales samordnade utrotningsplan mot Latinameri-
kas vänster. 

 Trumps utfall avleder uppmärksamheten
Mediecirkusen runt Donald Trumps groteska in- och 

utfall har dragit uppmärksamheten från USAs nysatsning 
på militär kontroll i Latinamerika. Det militära samarbe-
tet med Colombia har pågått i årtionden. Men samarbetet 
med Brasilien hade avbrutits. Med Temer som president 
i Brasilien har trupper nu samtränat med USA, Peru och 
Colombia för militär kontroll över ”Amazonas hjärta”, 
med världens största sötvattensreserv. USA skickade i juli 
en flygskvadron från South Carolina på övningar med Co-
lombias flygvapen och dess lufttanknings- och jaktbomb-
plan C-10 från Israel. 

USA och Mexiko inbjöd till en ”Konferens om Väl-
stånd och Säkerhet i Sydamerika” i Miami, på USAs Syd-
kommando, som ansvarar för USAs militära operationer i 
Latinamerika och Karibien. Det handlade om USAs mili-
tära planer för Centralamerika. Hundratals organisationer 
i ”Mellanamerikanska Röster” fördömde ”denna militär-
pakt som ökar USAs Sydkommandos närvaro vid gränsen 
mellan Guatemala och Mexiko, och tillåter USA-militär 
att operera på mexikansk mark, utan motstycke i histo-
rien”.

Mellanöstern i ruiner

Är Latinamerika nästa i 
USAs strategi för världskontroll?
Eva Björklund

Receptet för mjuka kupper
1. Uppmjukning: •  Anklagelser för korruption 
• mediekampanjer •  Desinformation
2. Avlegitimering: •  Manipulering av ideologiska 
fördomar • anklagelser om censur, diktatur och 
totalitarism
3. Social oro : •  Gatubråk och -mobiliseringar 
• protester utan orsak 
• ockupation av offentliga institutioner
4. Destabilisering: • Psykologisk krigföring 
• ryktesspridning • hävda oregerbarhet 
• demoralisering av säkerhetsstyrkorna
5. Institutionernas sönderfalll 
• Simulera inbördeskrig för att rättfärdiga 
imperialistiskt ingripande • Internationell isolering
• Regeringens avgång • Statskupp • 
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Så länge orättvisan finns, uppstår revolutioner  
Kubas förre president  Raul Castro satt ordförande un-

der avslutningen och konstaterade att “så länge orättvisan 
finns, uppstår revolutioner”.

Sluttuttalandet vid FSP 2018 koncentrerades på län-
dernas självbestämmande för att befästa demokratin mot 
USA inblandning; att främja de progressiva, folkliga och 
vänsterkrafternas enhet; fördjupa förändringsprocesserna 
i varje land; öka takten i den regionala integrationen och 
övervinna högerkrafternas motangrepp; stärka den världs-
omfattande fredsrörelsen och försvara utropandet av La-
tinamerika som Fredszon; inleda en internationell twitter-
kampanj för Lulas frigivning; samordna handling mellan 
vänstern i Europa och Latinamerika/Karibien.

Ett tema av särskild vikt var behovet att demokratisera 
massmedia:  Kommunikation är makt! 

Läs mer på hemsidan 
www.svensk-kubanska.se

• Lärdomar för Nicaragua, från Haiti
• Sedan 18 april har solidaritetsrörelsen diskuterat 
frågan hur man ska tolka händelserna i Nicaragua [ … ]
• Sverige, Nicaragua och Colombia
• USA vill utplåna exemplet Nicaragua, m fl inlägg
• Maduro överlevde mordförsöket, men journalistiken
 gjorde det inte

Den 17 juli invigdes för 24:e gången Foro Sao Paulo 
(FSP) – för 3:e gången i Havanna – med 626 deltagare från 
medlemspartierna och från sociala rörelser i Latinamerika 
och Karibien, samt en delegation från EU-vänstern.

  Fidels och Lulas initiativ
Första FSP ägde rum i Brasilien 1990, på initiativ av 

Lula, Arbetarpartiets ordförande, och Fidel Castro. Ber-
linmuren hade fallit, den USA-stödda högern gick på of-
fensiv i Latinamerika och Karibien med ”enda vägens” 
nyliberala program. 

Syftet med FSP var att samla vänsterpartier, progres-
siva organisationer och sociala rörelser/aktivister till mot-
stånd. De behövde en egen motrörelse och tankesmedja, 
det var syftet med FSP.

Jag hade förmånen att vara med på FSP i Buenos Aires 
2010. Då hade i stort sett alla länder i området progressiva 
regeringar, som deltog i FSP. Men där blev Honduras stör-
tade president Manuel Zelaya ett levande bevis på USAs 
beslutsamhet att stoppa vänstervågen. Det var med kup-
pen mot denne Honduras demokratiskt nyvalde president 
som Obama inledde sin regeringstid, för att sedan övergå 
till ”mjukare metoder” för samma syfte.

USA har lyckats vrida klockan tillbaka
Och nu 2018 år måste FSP konstatera att USA med me-

dialt herravälde och omfattande finansiering av s. k. iden-
titetsbaserade kontrarevolutionära s.k. NGOer, ofta rena 
terrorister, lyckats vrida klockan tillbaka.

I sitt invigningstal sa FSPs verkställande sekreterare 
Mónica Valente: ”Detta möte är lika viktigt som det första 
FSP 1990 i Brasilien. Utmaningarna är många, men vi ar-
betar djupt engagerade för vänsterns enighet, inom ramen 
för Vårt Amerikas gemensamma mål, för samarbete mel-
lan våra folk, partiet och sociala rörelser. Så kommer vi 
att segra.” 

Ett särskilt plenum ägnades åt Fidels tankevärld och 
analys av världsläget, Latinamerika och Karibien.

Kubas president Miguel Díaz-Canel konstaterade: att 
FSP befinner sig vid god hälsa: Här är vi, 625 deltagare, 
varav över 60 parlamentariker, från över 50 länder samt 

• ”Attentat” i Frankrike, ”påstått attentat” i Venezuela – 
”Terrorist” i Madrid, ”rebell” i Caracas 
• Den internationella högern, USA, Colombia och Spanien 
intensifierar sitt strypgrepp om Venezuela
• Motiven bakom kuppförsöket mot Venezuelas president
• President Maduro utsattes för fyra beväpnade drönare i 
terroristattack
• Latinamerikas vänster samlad i Foro Sao Paulo i Ha-
vanna 180722

På podiet Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez, Vene-
zuelas president Maduro, en okänd mötesordförande, och 
Bolivais president Evo Morales.

företrädare för 168 organisationer och 120 från de största 
sociala rörelserna, och för första gången med ett särskilt 
forum för samtal mellan partier och sociala rörelser.

• 

Eva Björklund

Latinamerika samlades i

Foro de Sao Paulo i Havanna
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Av en svensk bekant som jobbat med Peace and Loves 
Kubautbyte och årligen tillbringar lång tid i Kuba fick jag 
höra att det i trakterna kring Plaza de Cristo i Gamla Ha-
vanna finns några svenska småföretagare – cuentapropis-
tas. Jag blev nyfiken hur det kunde fungera.

Under en promenad i Gamla Havanna sökte jag mig 
till Plaza de Cristo, ett fint litet torg vid kyrkan och på 
en av gatorna runt torget såg jag ett trevligt ställe för att 
släcka törsten: El Dandy, Bar y Galeria, med väggarna 
fulla av den svenska fotografen Anders Risings Havanna-
foton. Där träffade jag Viktor Rising som liksom fadern 
jobbar i fotobranschen och genom honom fick jag kontakt 
med Lucas Forsberg som håller på att bygga sig en bar  i 
närheten och Lillevi som jobbar i turistbranschen. Alla så 
förälskade i Kuba – och någon särskild kubansk person – 
att de bosatt sig där och försörja sig som ”cuentapropista”. 

och jobbar sedan 2008 med fotoproduktion i Kuba, Kari-
bien, Latinamerika och Sverige.  

Viktor blev kär i en kubanska som hade ett bok- och 
antikvitetsstånd. Hon driver nu El Dandy Bar y Galería i 
hörnet av Teniente Reygatan vid Plaza de Christo i Gamla 
Havanna.  På väggarna hänger Anders Risings och Viktors 
foton.

I Gamla Havanna

Tre svenska småföretagare 
 

Eva Björklund

Viktor Rising, 38 år 
Pluggade spanska i Cienfuegos och jobbade i början av 

2000-talet i Havanna med sin pappa Anders Rising, vars 
fotoböcker från Havanna – ”Havanna – rummet och sjä-
len” 2001 och ”Habaneros” 2003, väckte stor beundran 
och betydde mycket för att öppna svenska ögon för Ha-
vannas, Kubas och folkets charm. 

Viktor är nu själv etablerad fotograf. Han hade inled-
ningsvis kontrakt med Havannas – Eusebio Leals – Stads-
antikvariekontor som lett och leder den världsberömda 
upprustningen av den Gamla Stad som Unesco utsett till 
världskulturarv. Nu pendlar han mellan Kuba och Sverige 

forts sid 17
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  Lucas  Forsberg, 28 år
Reste till Havanna när han var var 18 för att studera 

slagverk på Konsthögskolan i Playa i 4 år. Han tog sedan 
jobb som reseledare, för norska grupper och svenska grup-
per. Jobbade en tid som anläggningsarbetare i Norge, tjä-
nade bra, pendlade till Havanna som reseledare, jobbade 
även på restaurang för att få erfarenhet. 

Hans mål var att kunna bo i Kuba, starta eget och kom-
binera jobb med musik. Han har byggt och inrett en liten 
bar – Bar de Luca – i Gamla Havanna, på Obrapiagatan 
nr 504, med grillmat och egen jazztrio i mysig stämning.

Lucas och Viktor berättar att de har kontakt med fler 
svenska ”cuentapropistas” som de träffar ibland. 

  Lillevi Rossi Sanchez, 55 år
Före detta personalchef på olika företag i Sverige. Hon 

älskar att dansa och deltog i en dansresa till Kuba för drygt 
20 år sedan, och återkom sedan många gånger. Lillevi bör-
jade trivas alltmer i den öppna och hjärtliga atmosfären 
människor emellan, och kulturen präglad av musik, dans 
och den afrokubanska santeríareligionen. Hon är inte an-
hängare av det politiska systemet, klagar på korruptionen, 
men tycker det är befriande att slippa Mc Donalds och öv-
riga allehanda kedjor och fokuset på ”köp, slit och släng”. 
Och så blev hon kär i en kuban, en stolt ”Hijo de Chango”, 

en santeríapräst – Babalawo. För fyra år sedan köpte hon 
lägenhet på Aguiargatan i Gamla Havanna och sedan även 
en fastighet i närheten som hon håller på att bygga om för 
”Rum med frukost” på Cuartelesgatan.

Marta Elena Feito, vice arbets- och socialminister, in-
formerade på en presskonferens 10 juli om lagstiftning för 
att främja utvecklingen av arbete för egen räkning – ege-
nanställning – inom den kubanska modellen, samt effek-
tivisera kontrollen.  

Hon har framhållit att arbetet för egen räkning bidragit 
till högre effektivitet i arbetslivet, nedskärning av upp-
blåsta listor över anställda, och gradvis befriat staten från 
vissa verksamheter för tillverkning av varor och tjänster, 
som inte är strategiskt viktiga för landets utveckling. Det 
har ökat utbudet, förbättrat kvalitén på servicen och ökat 
skatteintäkterna. Ändå har 27 tillåtna verksamhetsområ-
den dragits in tillfälligt på grund av behov av att förtydliga 
normerna så att de följs bättre. 

Normerna publicerades den 10 juli i ett extranummer 
av årets Gaceta Oficial nr 35 (motsvarigheten till Sverige 
Post och Inrikes Tidningar) på dess hemsida.  

Ministern framhöll att åtgärder som vidtas stämmer 
med krav, som de som arbetar för egen räkning framfört, 
och tydliggör kontrollmekanismerna på kommunal, läns- 
och riksnivå.  Alla 210 arbetsområden för egenanställning 
har grupperats ner till 123, för att minska byråkratin och 
göra det möjligt att förena likartade verksamheter i ett till-
stånd.

Detta ska nu ske utan att öka skatterna för de själv-
anställda eller ta bort något redan tillåten verksamhet. 

Tvärtom, och som svar på krav från sektorn, har nya verk-
samheter lagts till som att driva barer och rekreationsan-
läggningar, bageri och cykeluthyrning, bland annat. 

Ett av de mer betydelsefulla inslagen enligt ministern 
är möjligheten för fastighetsägare att hyra ut hus till juri-
diska personer och att med tillstånd från sanitära myndig-
heter tillhandahålla förtäring.  

För närvarande finns 591 456 självanställda arbetare i 
Kuba, vilket utgör 13 procent av arbetskraften. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund

 Nya regler för egenföretagare 
Prensa Latina 2018-07-10

    forts från sid 16
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 Washingtons nygamla vapen

   ”Falska Nyheter”
   i dagligt tal LÖGNER

Manuel E. Yepe

Mysteriet med ljudangreppen löst
Manuel E. Yepe

Trots allt vi inte vet, så verkar de skador som flera US-
diplomater upplevt inte ha orsakats av ljudangrepp från 
värdländerna Kuba och Kina, utan av deras egna överord-
nade i Pentagon och CIA. 

Det har kommit fram att de bedriver ett hemligt pro-
gram för att skapa superspioner. 

En ny studie av detta har kommit till samma resultat 
som flera tidigare vetenskapliga undersökningar i USA 
och Kuba, dvs att spekulationerna om ljudvapenangrepp 
från värdländerna är fantasi och science fiction. Istället 
kunde de skador som de spioner tillfogats, som går under 
US-diplomaters täckmantel*, och som inte kunnat kopp-
las till några ljudangrepp, ha kopplats till Pentagons och 
CIAs högteknologiska projekt med hjärnstimulering för 
att förbättra agenternas inlärningsförmåga. 

Sådan forskning pågår inom Pentagons Advanced 
Defense Research Projects Agency som inom projektet 
DARPA  undersöker om apors inlärningsförmåga kan för-
bättras med hjärnstimulering. Positiva resultat rapporte-
ras, 40 procents ökning. 

”I dessa experiment inriktar vi oss på hjärnans prefon-
tala cortex. Det området kontrollerar beslutsförmåga, kog-
nitiv kontroll och minne, och är kopplat till nästan alla 
hjärnans områden, så stimulering där har stor effekt.”

En rimlig hypotes är att US-diplomaternas skador orsa-
kats av för dem okänd experimentering på deras hjärnor. 
Men det är troligt att ingen av de berörda ”diplomaterna” 
i Kuba och Kina kommer att avslöja att de är offer för 
hjärnstimuleringsteknik.  

* Under hela den tid dessa anklagelser utfärdats mot Kuba 
har USA inte lämnat någon uppgift om ”diplomaternas” ar-
betsuppgifter, och de känner inte till varandras identiteter. 
Det finns all anledning att tro att de i Kuba liksom i Kina 
sysslade med spionageuppgifter. 
Översättning Eva Björklund

Ingen ska inbilla sig att lögnspridning är något Trump 
hittat på som förevändning för USAs angrepp på andra 
länder. Det är en gammal tradition i Washington alltsedan 
sprängningen av det spanska slagskeppet Maine i Havanna 
1898, som förevändning för att angripa spanska kungari-
ket. Det spansk-amerikanska kriget inleddes, inledningen 
till USA-imperialismens utbredning över världen. 

Wag the Dog
Lanseringen av filmen Wag the Dog (vifta hunden), 

en fri version av Larry Beinharts roman ”The American 
Hero”, med Dustin Hoffman och Robert de Niro, regi 
Barry Levinson, hade stor framgång USA.

Där uppfinner en spinndoktor (person som ska se till att 
ett budskap förs ut på ett så fördelaktigt sätt som möjligt) 
och en filmare ett krig för att dra väljarnas intresse från en 
sexskandal som skulle störa ett återval av president i USA. 
Filmen hade premiär en månad innan Monica Lewinsky-
skandalen och USAs bombning av en läkemedelsfabrik 
i Islamabad. Det ledde till många jämförelser. Lögnen 
bidrar först till starkare stöd för presidentens. Men sen 
krockar den med CIAs stöd för motståndaren.

Fjärde Generationens vapen
”Falska nyheter” har blivit en ”fjärde generationens va-

pen”. De nya tekniska möjligheterna med digitala nätverk 
och ”sociala medier” överflyglar med råge föregångarna. 
Ett exempel på senare tiders falska nyhetsanvändning som 
vapen, är de påstådda ljudangreppen på USAs ambassad-
personal i Havanna. 

De ifrågasattes på många sätt, innefattande forskare på 
Michigans universitet som hävdade att skadorna framkal-
lats av störningar mellan ambassadens egna ultraljudskäl-
lor som används för spioneri. 

Många andra studier hade lett till samma resultat, men 
avfärdades för syftet var att framkalla störningar i förbin-
delserna mellan USA och Kuba, som Trump ville ha. 

Giftangrepp i England och Syrien
Ett annat nyligt fall var förgiftningen i England av en 

rysk dubbelagent och hans dotter. Rysslands regering an-
klagades automatiskt och påstods vara den enda tillverka-
ren av Novichok, som giftet kallades, men som också flera 
brittiska laboratorier kan tillverka. Syftet var att smutskas-
ta Ryssland. 

Ännu värre är påståendena om att Syrien skulle ha 
genomfört giftangreppet på Douma, när den syriska ar-
mén befriat området från USA-stödda terroriststyrkor. En 
grupp journalister på USAs One America New Network 
(OAN), en renodlat konservativ tankesmedja till stöd för 

Trump, besökte Douma. De hittade inga bevis för det ke-
miska angrepp som skulle ha ägt rum den 7 april, vilket 
framställde Trump löjets dager.  

Inte ens de själva tror på det
Supermakten USAs utrikespolitiska självförtroende 

måste vara i dåligt skick när de gång på gång tvingas hitta 
på lögner och manipulationer för att det kollektiva minnet 
upprätthålla bilden av USA-imperiets oövervinnlighet. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund
Båda artiklarna publicerade i POR ESTO! Merida Mexiko.

• 
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gelägen att häva den ekonomiska blockad som syftar till 
att strypa Kubas befolkning och locka dem att utvandra 
till rikedomens hemvist. Och bryr sig inte heller om att 
USAs skamliga tortyrfängelse på ockuperad mark i Gu-
antánamo, Kuba, fortsätter i orubbat bo.

Med samma konsekvens lägger han inte någon vikt vid 
Kubas låga barnadödlighet, höga medellivslängd, allom-
fattande kostnadsfria hälsovård och utbildning, höga nä-
ringsintag, i nivå med de rika ländernas. 

 Kubas verklighet ointressant
Ledamot Malm är inte intresserad av Kubas verklighet, 

lika lite som Vänsterpartiets ledning är det. De är överens, 
så användningen av Kuba för påhoppet på Sjöstedt verkar 
lite desperat. 

Svensk-Kubanska Föreningen och Cubanos por Cuba, 
Kubaner för Kuba,  höll i januari sin årliga träff för att fira 
kubanska revolutionens och José Martis födelsedagar, och 
denna gång även kampanjfinalen för ”Che 50 år i Bolivia”

  Angriper Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt
Detta föranledde Fredrik Malm, Liberal riksdagsleda-

mot, att angripa Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Tillhygge 
för angreppet blev Kuba. En intressant detalj är att leda-
mot Malm nu, inför höstens förestående val, använder 
denna över ett halvår gamla händelse för att skrämma väl-
jarna genom att utmåla ett annat partis ledare som dikta-
turkramare. 

Det är typiskt att högern försöker manipulera med 
skräck. Och Malm gör detta med ett osmakligt påhopp på 
stackars Sjöstedt som upprepade gånger offentligt bedyrat 
att han föredrar ”demokratin” USA framför ”diktaturen” 
Kuba. 

Allt och alla som idag ifrågasätter kapitalismens her-
ravälde demoniseras. Mediemakten – och Malm - försö-
ker göra kapitalets världsuppfattning allmänrådande för 
att befästa det borgerliga herraväldet.

Dess standardiserade antaganden om Kuba har Vän-
sterpartiets ledning sedan länge accepterat som egna, så 
ledamot Malm behöver inte oroa sig över Sjöstedts håll-
ning. Lyckligtvis har Vänsterpartiet fortfarande många 
medlemmar som stöder Kubas folkstyre gentemot det in-
ternationella kapitalets diktatur och dess försök att tvinga 
sig på Kuba.

  Grunden för det borgerliga herraväldet
Rätten att bestämma över vad som är och inte är demo-

krati är grunden för det borgerliga herraväldet. Det skulle 
vara intressant att veta om ledamot Malm alls är medveten 
om att vad kapitalismen som system har lyckats åstad-
komma i den fattiga tredje världen. Utplundring, svält, 
terror och krig har orsakat miljontals döda och miljontals 
utvandrare. Från Latinamerika utvandrar de till USA och 
från Afrika till Europa för bättre framtid. Kanske ledamo-
ten hade semester när båten Aquarius med 626 flyktingar 
tog sig till Europa. 

  Flykt från svält och fattigdom
De verkar inte ha flytt varken från kommunism eller so-

cialism, de flydde från den svält och fattigdom som väst-
världens utplundring och krig orsakat i Afrika. 

Förmodligen kommer många förklaringar från höger 
om att den formella demokratin inte tillämpats korrekt i 
dessa länder. Men då måste vi analysera varför, och varför 
de trots enorma rikedomar förblir fattiga. Kan det vara att 
råvarorna har hamnat i andra händer? Kan det vara så att 
de krigar för att kriget är bästa affären – för dem som till-
verkar vapen?

Ledamoten som ömmar så för Kuba är dock inte an-

Ledamot Malm
Inti Peredo, Cubanos por Cuba

Cubanos por Cuba i Sverige ställde upp på Revolutionstor-
get 1 Maj 2018 med sin banderoll och svenska flaggan.

• 
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Vi påverkas alla av det ständiga bombardemanget från 
medierna och det är inte konstigt om man ibland tappar 
entusiasmen för Kuba. Vi får enbart höra negativa nyheter, 
aldrig, aldrig något positivt, eller ens neutralt. Visst, det 
finns många brister i Kuba. En del självförvållade och en 
del orsakade av en fientlig omvärld. 

 Men låt oss en stund tänka vad som skulle    
 hända ifall USA och dess allierade lyckas 
 återta makten? 

Då skulle den fria utbildningen (den bästa i Latiname-
rika enligt Världsbanken) och fria hälsovården (”helt otro-
ligt” enligt USA:s New England Journal of Medicine) 
avskaffas. 

Vi skulle se ökad barnadödlighet (idag den lägsta i 
Amerika) och minskad medellivslängd (bland de högsta). 
Den sociala otryggheten skulle explodera. Droger och 
våldsam kriminalitet komma in. 

Klassklyftorna skulle skjuta i höjden och barn skulle 
hungra. (FN: ”Kuba är ett föredöme när det gäller att be-
kämpa hunger, med 0 procents undernäring bland barn. 
Ett föredöme när det gäller skydd av barn.”) 

Gatubarn skulle åter höra till stadsbilden. Utomrättsliga 
avrättningar, mord på politiker, sociala ledare och journa-
lister skulle bli vardag, precis som i regionen i stort. Det 
småskaliga, ekologiska jordbruket, enligt Världsnatur-
fonden det bästa i världen, skulle ersättas av kapitalistisk 
stordrift. Kuba lägger över hälften av sin BNP på vård, 
skola, omsorg. Det är inte att tänka på ifall kapitalismen 
återkommer

  Slut på ”Operation Mirakel”
Det skulle innebära slut för projekt som ”Operation 

Mirakel”, som hittills återgett fler än fyra miljoner fattiga 
synen. De har gratis opererats för ögonsjukdomar i en lång 
rad länder. Människor som åter kan se sina barn, utföra ett 
arbete och njuta av naturens skönhet. En sådan operation 
kostar exempelvis i Honduras 3 000 dollar. För ett öga. 
Otänkbart för de flesta, då fattigdomen i flera länder om-
fattar 2/3 av befolkningen. 

  Slut på Kubas hälsovårdsbistånd
Likaså skulle det vara slut på det kubanska hälsovårds-

biståndet som behandlat flera miljoner patienter.och räd-
dat livet på 5,8 miljoner! Samma sak för de kubanska al-
fabetiseringskampanjerna genom vilka flera miljoner lärt 
sig läsa och skriva. 

Den latinamerikanska hälsohögskolan i Havanna, som 

utbildar tusentals läkare varje år, skulle läggas ner eller 
avgiftsbeläggas. De tusentals palestinier, västsaharier och 
andra som får högklassig utbildning i Kuba skulle skickas 
hem. Liksom de 5 000 bolivianska studenter som just nu 
går på högskolan för att efter examen arbeta och förbättra 
situationen för sina landsmän.  

  Mirakulöst nog: 
Lilla Kuba står ensamt för en tredjedel (!) av allt hälso-

bistånd i världen. Kuba lägger ca 6,7 procent av sin BNP 
på internationellt bistånd. Det är 7 gånger så mycket som 
nr två i världen. Det är 34 gånger så mycket som USA. 
Den internationella solidariteten är något av revolutionens 
adelsmärke. 

  Jag tycker att detta är värt vår solidaritet och      
  vårt engagemang 

Kuba har under 60 års tid utsatts för en enorm press 
och kriminella försök att störta landets regering. Nu är 
det blockad, ockupation av Guantanamo, undergrävande 
verksamhet, träning och finansiering av oppositionella 
och, inte minst, en massiv och ständigt pågående medie-
kampanj för att svartmåla landet. Kuba har stått emot. Det 
behöver vi också göra. Ger vi efter för smutskastningen så 
har fienden vunnit. Om vi engagerar oss  har de förlorat. 

Istället för missmod och uppgivenhet behöver vi värna 
dessa enorma landvinningar och detta sant humana sam-
hälle. Vi behöver Kuba som exempel. Engagera dig! Vär-
va en medlem, berätta om Kuba i din bekantskapskrets. 
Ingen kan göra allt, alla kan göra något. 

Tappar du engagemanget 
så har motståndaren vunnit  
Zoltan Tiroler, ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen

• 
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Jag fick ett mejl från en lärare på  en skola i Bolle-
bygd kommun. Gert Arvidsson Arwsenius heter han och 
ville ha hjälp för att få kontakt med Olof Palmeskolan i 
Havanna. Bollebygdskolan har under många års tid haft 
internationella utbyten med andra skolor, främst i Europa. 
Och Gert hade försökt få till stånd ett samarbete/utbyte 
med Olof Palmeskolan i Havanna, men det har gått trögt 
med kommunikationen. Han hade försökt mejlvägen, och 
via ambassaden, men misslyckats, och vände sig till oss 
i Svensk-Kubanska för hjälp. Syftet är att kunna göra en 
”Atlasansökan om ett förberedande besök” – anslag för att 
bekosta en resa och tillsammans utarbeta ett projekt. Men 
för det behövs en inbjudan från skolan. Så när jag var i 
Havanna i våras tog jag mig ut till La Lisa, 

Efter Olof Palmes Kubabesök
Olof Palmeskolan fick sitt namn efter Olof Palmes his-

toriska statsbesök i Kuba 1975 och har ett foto av Fidel 
och Olof Palme vi ingången. 

Den ligger i La Lisa, en av 15 kommuner i Havan-
nalänet, i sydvästra utkanten drygt 1,5 mil från centrala 
stan, med drygt 130 000 invånare. Olof Palmeskolan är 

en typisk mellanstadieskola, en standardbyggnad med för-
tillverkade betongelement, samma modell som gäller över 
hela landet. 

496 elever, de flesta från grannskapet
Jag träffade rektorn Amaury Acuña García under en 

lunchrast – skollunch ingår. Han var mycket trevlig och 
förekommande, och  berättade om skolan. Den har 496 
elever, de allra flesta från närmaste grannskapet, inom 
gång- och cykelavstånd. Skolan har mycket samarbete 
med föräldrar och grannskapet, och har bra resultat. 

Många kommer från splittrade familjer. Till stöd för lä-
rare och elever kommer en psykolog och en metodolog på 
regelbundna besök för uppföljning och samtal. 

Jag pratade en bra stund med eleverna som hade lunch-
rast. De var jätterara och svärmade omkring mig och frå-
gade om allt möjligt, de verkade gilla varandra, tjejer och 
killar, och skolan och rektorn, men visste inte mycket om 
Sverige utom att vår statsminister blivit mördad. De frå-
gade om allt möjligt i Sverige och om Olof Palme, och om 
mig, de verkade tycka jag frågade tillbaka om hur de hade 
det.  Bara jättebra!

Från Bollebygd till 
Olof Palmeskolan i La Lisa
Eva Björklund

• 
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Solidaritet i handling  sommar-höst 2018

Jönköpings traditionella säsongsavslutning hölls under gemytliga former med stort deltagande av Kubavänner och 
musikuppträdande av Mapalé på vårens Kubafest i Jönköping.
Som brukligt deltog Svensk-Kubanska i de olika vänstertågen på 1a maj. Bilden visar i Röd Front i Jönköping.
Föreningens ordförande var inbjuden att tala på Kommunistiska Partiets sommarläger där intresset var stort. 
Och inbjuden till Bolivias ambassad i samband med firandet av landets 193-årsdag av sin självständighet. 
Givande samtal med representanter för Palestina, Nicaragua och andra. På plats fanns en lång rad diplomater från 
Latinamerika, samt folk från UD och SIDA.  
Zoltan Tiroler

Vi har delat ut flygblad vid 
Växjö Bibliotek och Linné-
universitetes bibliotek flera 
gånger. 

Vi deltog också i ”Vår stad” 
i Växjö med tält, banderoll och 
bokbord som inbjöd till samtal. 
Juan Carlos Sepulveda 

Växjö 
Flygbladsutdelning & 
bokbord varje månad 
& 1 Maj i Röd Front  

Jönköping
Säsongsavslutning
& 1 Maj 
med Röd Front  
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Kom med oss i 
Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är ett viktigt stöd 
för socialistiska Kuba, för Latin-
amerika & mänskligheten. 
Medlemsavgift 300 kr/år, 150 kr för 
arbetslösa, studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på
www.svensk-kubanska.se

Lördagen 16 Juni, Che 90 år
Vi firade Ches 90-årsdag med sommarlunch och tårta 

i Solidaritetshusets trädgård. Xavier Castro och Eduardo 
Mejía sjöng. Kubas konsul, Victor Manuel García och Inti 
Peredo från Kubaner för Kuba höll tal. 

Torsdagen 4 juli, Stortorget
Antiimperialistisk dag där SvK deltar årligen med flera 

andra organisationer. Banderoller, musik, flygbladsutdel-
ning. Eva Björklund höll appell för SvK.

Torsdagen 26 juli, Sergels torg  
Svensk-Kubanska Föreningen med Kubaner för Kuba i 

Stockholm högtidlighöll 65-årsdagen av attacken mot ka-
sernerna Moncada och Carlos Manuel de Céspedes.

Vania Ramírez León ledde programmet med korta ap-
peller om Moncada, USAs blockad mot Kuba, vad Kuba 
gjort för världen, mm. Jan Hammarlund gav en mini-
konsert med latinamerikanska sånger tolkade till svenska, 
medan José Luis Delbono och Birgitta Lindberg dansade 
tango. Flygblad delades ut till förbipasserande.

Lördagen 28 juli, Solidaritetshuset
Samkväm – mat & dryck – och samtal med Latiname-

rika-korrespondenten Dick Emanuelsson. Xavier Castro 
sjöng latinamerikanska sånger.

Vania Ramírez

Stockholm 
1 Maj, Kubafanor & banderoller i  
tågen, bokbord på samlingarna.

Solidaritet i handling  sommar-höst 2018
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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

Fira Nyårsdagen = Revolutionens 60-årsdag 
på plats med Nordiska Brigaden 13.12 - 3.1 
2019. Fantastiskt tillfälle!
Internationell brigad, deltagare från nordiska länder.
Kostnad: Kanonbilligt, endast 6 000 kr.
Varje jul/nyår är Nordiska Brigaden i Kuba. I år blir det nåt alldeles extra. Bri-
gaden sammanfaller med Revolutionens 60-årsdag, 1 januari 2019! Redan från 
måndag 10 december tar vår samarbetsorganisation ICAP hand om de som kom-
mer till Brigaden. Den 12:e avgår bussar från ICAP i centrala Havanna till Bri-
gadlägret några mil utanför huvudstaden. Morgonen den 13:e december invigs 
lägret. Tre veckor senare, erbjuds transporter till flygplatsen eller Havanna, be-
roende på om du ska vara kvar i Kuba eller åka hem.

Ett unikt tillfälle, 
en upplevelse du garanterat aldrig glömmer!
Att delta på en Brigadresa är ett fantastiskt sätt att lära känna Kuba: ca tre veckor 
med kubanska arbetare och studenter och svenska och nordiska Kubavänner.
Studiebesök till skolor, sociala projekt, jordbrukskooperativ, hälsovård m.m. 
Föredrag om Kubas ekonomi, utrikespolitik och mycket mer. Möten och diskus-
sioner med företrädare för ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, fackföreningar. 
Träffar med veteraner från befrielsekriget, med mera. Besök på Kyrkogården Ifi-
genia i Santiago de Cuba, där José Marti och Fidel Castro Ruz ligger begravda..
Bad, fest, film, musik, idrott, salsakurs och utflykter. Brigadarbete på jordbruk 
eller bygge. Egen tid i Havanna. Rundresa till spännande platser. Möjligheter 
till extra dagar efter brigadvistelsen. Besök på Kyrkogården Ifigenia i Santiago 
de Cuba, där José Marti och Fidel Castro Ruz ligger begravda..Alla åldrar är 
välkomna!
Kostnad endast ca 6 000 kr. I det ingår kost, logi, transporter, rundresa, uppträ-
danden och studiebesök. Flygresan tillkommer.
För info och anmälan, info@svenskkubanska.se
På www.svensk-kubanska publiceras information fortlöpande under ”Resor”, 
”Brigadresor”. Där ligger också programmet för Brigaden. Betty Möller

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

 Kontakta oss där du bor

  Avesta Lars Steiner, 0730-40 93 41
  brovallen@hotmail.com
  Boden Anna-Greta Wallmark, 
  anna-greta.wallmark
  @bredband. net, 

  Eskilstuna Tomas Widén, 
  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, 0495-41967
  Jönköping Zoltan Tiroler, 
  kubajonkoping@hotmail.com
  Karlstad Adam Maxe,  
  adam_vikingen@outlook.com
  Luleå Jan Englund, 
  jan.g.englund@gmail.com
  Lysekil José Hernández, 
  jose.hernandez@telia.com
  Nyköping Håkan Linderyd
  hakan.linderyd.se
  Pajala Reino Edsberg, 0727409410
  Skellefteå Sune Marklund,
  sune.marklund@allt1.se
  Skåne, Malmö Elizabeth Maturana
  elizabethmaturana@hotmail.com
  Stockholm Rolando Zanzi, 
  svenskkubanska.sth@gmail.com
  Sundsvall Bertil Olsson, 
  bertil.olsson@bredband.net
  Uddevalla  Eva Jaksjö, 
  eva.jaksjo@tele2.se
   Umeå Daniel Thomsson,      
  gluntensvag@hotmail.com
  Uppsala Gabor Tiroler, 
   g.tirolerr@gmail.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


