
På torsdagen kom drygt 40 personer till Kafé Mumrik 
för att delta i en workshop om Matsuveränitet – rätt att 
bestämma över sin egen mat, lyssna till föreläsnin-gar om 
GMO-sojaodling i Paraguay och Klimatet och pensioner-
na samt se den omtalade dokumentärfilmen, ”Crude – the 
real price of oil”. Alla programpunk-terna blev mycket 
uppskattade och inbjöd till livliga diskussioner.
 

Dag två (fredag) inleddes med en manifestation på det 
centralt belägna Celsiustorget. Representanter för fle-
ra medverkande föreningar talade om nödvändigheten 
att mobilisera människor för att motverka den ökande 
ojämlikheten och istället skapa ett bättre värld. Oskar Lilja 
från svensk-kubanska föreningen berättade i sitt tal om 
de många positiva framsteg som Kuba har uppnått och att 
Kuba är det enda landet i världen som enligt FN har en 
hållbar utveckling.
 

Samtidigt låg barn och vuxna på knä i det underbara som-
marvädret och målade plakat med slagkraftiga budskap 
på kartonger som sedan fästes på cyklar. Efter drygt 
en timmes förberedelser och påhejade av jublande och 
applåderande åhörare gav sig ett ’lämmeltåg’ av cyklis-
ter - vuxna och barn - av på en kilometerlång tur genom 
centrala Uppsala. Cykeldemonstrationens tema ’Cykla för 
rättvisa!’ framgick tydligt av de plakatpyntade cyklarna 
och de sjungande och musicerande deltagarna. 
 

Cykelparaden övergick sedan i ett välbesökt program på 
en av landets äldsta bevarade biografer, Slottsbiografen. 
Här framfördes sånger av en kör och en solist, elever 

från Färnebo Folkhögskola berättade om den pågående 
’Rättviseturnen’ och den valkompass som de hade tagit 
fram för att klargöra hur riksdagsgspartierna ser på miljö- 
och rättvisefrågor. Sedan talade representanter för olika 
föreningar, inklusive svensk-kubanska föreningen om sina 
aktivititer med anknytning till temat Rättvisa.  

 
I  talen fokuserade man på upp hur vi i Uppsala kan 
organisera oss på ett mer effektivt sätt för att arbeta för en 
omställning med målet att uppnå en hållbar utveckling.
 

Dagen rundades av med lyckad fest med musik och mat 
på en närliggande lokal.
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Välj rättvisa nu! 
Svensk-Kubanska i Uppsala deltog i Global Rättvisa Nu

Som en av tio föreningar deltog uppsalaavdelningen av svensk-kubanska förening-
en i ett två-dagarsprogram av den nationella manifestationen, Global Rättvisa Nu. 
Uppsaladagarna lockade ett stort antal deltagare av vilka merparten var ungdomar.

Oskar Lilja från Svensk-Kubanska talar vid manifestationen
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