
Det kubanska folket har en speciell plats i de afrikanska 
folkens hjärtan. De kubanska internationalisterna har gi-
vit ett bidrag till afrikanskt oberoende, frihet och rättvisa. 
Detta bidrag är ojämförligt på grund av dess principer och 
osjälviskhet. 

Från sina första dagar har den kubanska revolutionen 
själv varit en källa till inspiration för alla frihetsälskande 
folk. Vi beundrar de uppoffringar som det kubanska 
folket gjort för att behålla sitt oberoende och självständig-
het inför en grym kampanj iscensatt av imperialismen för 
att förstöra de imponerande resultat som den kubanska 
revolutionen uppnått. 

Vi beundrar det som den kubanska revolutionen uppnått 
inom social välfärd. Vi noterar övergången från ett land 
behärskat av efterblivenhet till universell läs- och skriv-
kunnighet. Vi erkänner era framsteg inom hälsa, utbild-
ning och vetenskap.  

Det finns många saker vi kan lära av era erfarenheter. Vi 
är speciellt rörda över ert erkännande av de historiska 
banden till den afrikanska kontinenten och dess folk.  

Ert konsekventa engagemang för att systematiskt utrota 
rasismen har ingen motsvarighet. Men den viktigaste 
lärdomen ni har till oss är att oavsett oddsen, oavsett vilka 

svårigheter ni har behövt kämpa mot, så kan det aldrig bli 
tal om kapitulation! Det handlar om frihet eller döden! 

Jag vet att ert land genomlever många svårigheter för 
tillfället, men vi är övertygade om att Kubas motstånds-
kraftiga folk kommer att besegra dessa svårigheter som de 
har hjälpt andra länder att besegra sina.  

Vi vet att den revolutionära andan i dag började för länge 
sedan och att denna anda fanns hos många av de tidiga 
kämparna för Kubas frihet, och faktiskt frihet för alla un-
der imperialismens dominans. Vi inspireras också av Jose 
Martis liv och exempel. Han är inte bara en kubansk och 
Latinamerikansk hjälte, men hyllas rättmätigt av alla som 
kämpar för att bli fria.  

Vi kommer hit med stor ödmjukhet. Vi kommer hit djupt 
känslomässigt berörda. Vi kommer hit med en känsla av 
stor skuld som vi har till Kubas folk. Vilket annat land kan 
peka på större självuppoffring än vad Kuba har visat i sina 
relationer med Afrika? 

Vi hedrar också den store Che Guevara, vars revolutionä-
ra gärningar inklusive på vår egen kontinent, var alltför 
mäktiga för att döljas av någon fängelsecensur. Ches liv 
är en inspiration för alla mänskliga varelser som hyllar 
frihet. Vi kommer alltid att hedra hans minne.  

Mandelas tal vid massmöte på Kuba

Nelson Mandela och Fidel Castro den 26 juli 1991 på Kuba. Mandela höll ett tal vid högtidlighållandet 
av attacken mot Moncadakasernen i Santiago de Cuba 1953, startskottet för Kubas revolution.  



Hur många länder i världen gynnas inte av kubanska 
hälsovårdsarbetare eller lärare? Hur många av dessa 
länder finns inte i Afrika? Var finns det land som bett om 
kubansk hjälp och nekats? Hur många länder som hotas 
av imperialismen eller kämpar för frihet är det inte som 
kunnat räkna med Kubas stöd? 

Det var i fängelset som jag först fick höra om den massiva 
hjälpen som kubanska internationalistiska styrkor erbjöd 
Angolas folk när dessa stod inför en kombinerad attack av 
Sydafrikanska trupper, CIA-finansierade FNLA, legoknek-
tar i UNITA och Zairiska trupper 1975. Och det var stöd i 
en skala som var svårt att tro. 

I Afrika är vi vana vid att vara offer för länder som vill 
dela upp våra länder eller undertrycka vår självständighet. 
Det finns inget liknande exempel i Afrikansk historia på 
att ett annat folk reser sig för att försvara oss.  

Er närvaro och slaget vid Cuito Cuanavale var av stor his-
torisk betydlese. Det förödande nederlaget för rasistarmén 
i slaget om Cuito Cuanavale var en seger för hela Afrika! 
Det förkrossande nederlaget för rasistarmén vid Cuito 
Cuanavale gav möjligheten för Angola att uppnå fred och 
konsolidera sin självständighet! Rasistarméns nederlag 
gjorde det möjligt för Namibias folk att äntligen vinna sitt 
oberoende!  
 
Nederlaget för apartheid knäckte ryggraden på myten 
om de vita förtryckarnas oövervinnerlighet! Apartheid-
arméns nederlag blev till inspiration för det kämpande 
folket i Sydafrika! Utan segern vid Cuito Cuanavale skulle 
våra organisationer inte ha blivit lagliga! Nederlaget för 
rasistarmén vid Cuito Cuanavale har gjort det möjligt för 
mig att vara här i dag! Cuito Cuanavale var en milstolpe i 
kampen för att befria södra Afrika! Cuito Cuanavale var 
en vändpunkt i kampen för att befria kontinenten och 
vårt land från apartheids gissel!
…
Jag måste erkänna att när vi bestämt oss för att ta till 
vapen tog vi kontakt med många regeringar i Västvärlden. 
Vi fick bara träffa underordnade ministrar. När vi besökte 
Kuba togs vi emot av den högsta ledningen och erbjöds 
omedelbart det vi behövde och ville ha. Det var vår första 
erfarenhet av kubansk internationalism.  

Den kombinerade kampen som våra folk förde inom 
landet, tillsammans med ökad internationell kamp mot 
apartheid på 80-talet gjorde det möjligt att nå en förhand-
lingslösning för att få slut på apartheid. Det avgörande 
slaget vid Cuito Cuanavale ändrade styrkebalansen i 
regionen och reducerade avsevärt Pretorias kapacitet att 
destabilisera grannländerna.  

Vårt förhållande till Sydafrikas Kommunistparti SACP 
handlar om ömsesidig respekt. Vi är eniga om gemen-
samma mål, men vi respekterar varandras oberoende 
och separata identiteter. SACP har inte gjort några som 

helst försök att ta över ANC. Tvärtom, vi stärks av denna 
allians. Vi har inga som helst avsikter att tillmötesgå dem 
som ger oss rådet att bryta denna allians. Vilka ger oss 
dessa råd som vi inte bett om? I huvudsak de som aldrig 
givit oss något som helst stöd. Ingen av dessa rådgivare 
har någonsin gjort de offer för vår kamp som kommunis-
terna har gjort. Vi stärks av denna allians. Vi kommer att 
göra den ännu starkare.  

Det är i detta sammanhang [efter att Mandela kritiserat 
Bushadministrationen] som vi värderar vår vänskap med 
Kuba väldigt, väldigt mycket. När du, kamrat Fidel, i går 
sade att vår kamp var er kamp, så vet jag att den känslan 
kommer från hjärtat och att denna känsla delas av alla 
människor i det revolutionära Kuba. Du är med oss för 
att båda våra organisationer, Kubas Kommunistparti 
och ANC, kämpar för de förtryckta massorna och för att 
de som producerar välstånd också ska få njuta av dess 
frukter. Er store landsfader Jose Marti sa: ”Med de fattiga i 
världen vill jag dela mitt öde.” 

Länge leve den kubanska revolutionen! 

Länge leve kamrat Fidel Castro!
 
Nelson Mandela i Kuba 26 juli 1991, för att fira 38-årsdagen 
av början till den kubanska revolutionen. Talet ovan kraftigt 
nedkortat. Vid denna tid hade Mandela släppts från fängelset, 
men Sydafrika var ännu inte fritt. 


