
Moncada och Kubas nationella motståndsdag firades 
med dans, musik och flammande tal den 24 juli på 
Sergels Torg. Att det regnade kunde inte stoppa oss 
och det blev ett mycket stimulerande torgmöte.

Attacken mot Moncadakasernen den 26 juli 1953 var i 
sig ett misslyckande men blev i och med Fidel Castros 
försvarstal “historien skall frikänna mig” i rättegången 
mot honom och de som överlevde attacken den gnista 
som startade den kubanska revolutionen och som segrade 
den 1 januari 1959.

Ett hundratal sympatisörer slöt upp och ytterligare några 
hundra lockades fram med våra suveräna artister och 
dansgrupper som varvades med glödande tal.

Först ut bland talarna var Svensk-
Kubanska Föreningens förbunds-
sekreterare Achim Rödner som 
fokuserade på nödvändigheten av 
att ställa upp till Kubas försvar och 
sade bland annat:
   – USA-imperialismen och höger-
krafterna är på offensiven efter att 
vänstervindarna fört fram folkliga 
regimer i en rad länder i Latinamer-
ika och där tre länder nu står med 
ett socialistiskt program på dagord-
ningen, i Venezuela, i Bolivia och på Kuba… USA står 
inte bara och tittar på utan mer pengar än någonsin går till 
kontrarevolutionära grupper i Latinamerika...
   – Alla vi som står här idag behövs till Kubas försvar. Vi 

behöver stärka det organiserade 
solidaritetsarbetet för Kuba för 
att kunna sätta politisk press på 
makthavarna och media. Och ni 
som ännu inte är medlemmar i 
Svensk-Kubanska Föreningen kan 
bli det här och idag.

Vi firade den nationella mot-
ståndsdagen och det finns fort-
farande mycket att göra mot-
stånd mot och om det berättade 
RESOCALs talare Emperatriz 
Machaca som talade om den 
Latinamerikanska vänstervågen 
och speciellt ALBA-ländernas 
framgångar och om behovet av 
stöd till den folkliga utvecklingen 
på kontinenten mot USAs försök 
att stoppa processen.

Redaktören för tidskriften Kuba, 
Eva Björklund fortsatte med att 
gå igenom USAs smutsiga och 
blodiga utrikespolitik mot Kuba 
och i Latinamerika.
   – Från att i snart 200 år varit 
USA s ”sköld och svärd i kampen 
om världsherravälde”, går Lati-
namerika nu i spetsen för mot-
ståndet, mycket tack vare Kubas 
uthållighet. Och främst går 
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Våra artister sjöng gemensamt några kubanska klassiker till publikens jubel. Musikgruppen WAYRA, Pepe & Mari och 
den kubanska världsartisten Freddy Junior Safiro Solito

Stort torgmöte - till Kubas försvar!



Bolivarianska Alternativet för Latinamerika och Karibien, 
som Kuba och Venezuela grundade 2004.
De står enade mot USAs upptrappade motoffensiv.

Nory Madera Almeida från Kubas ambassad gick igenom 
attacken mot Moncadaattacken och betydelsen av den 
historiska attacken och Kubas betydelse i dagens värld 
som en inspirationskälla för en bättre värd.

Sist ut var Vanja Ramirez från Kommittén för De Fem i 
ett engagerat tal.
   – Vi måste bli fler… Endast en jury bestående av mil-
jontals människor från hela världen kan förmå Barack 
Obama att minska den skugga som faller över USA för 
den grymma behandlingen av De Fem och deras familjer!

Mellan talen bjöd vi på musik och dans av hög klass med 
musikgruppen WAYRA, solidaritetsveteranerna Pepe & 
Mari och den kubanske världsartisten Freddy Junior Sa-
firo Solito som bjöd på stor show och den stora dansgrup-
pen Viva la Cueca lockade mängder av intresserade med 
sina dräkter, musik och exotiska danser. När sedan alla 
artisterna strålade samman och spelade några kubanska 
klassiker så var lyckan gjord. 

Trots regn och rusk tog vi flera steg framåt och vi fick 
flera nya medlemmar och några av våra sympatisörer ville 
veta mera hur de kunde engagera sig till Kubas försvar 
och det behövs mera än någonsin.
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Freddy Junior Safiro Solito höll stor show på Sergels 
Torg och fick ut publiken i regnet för att dansa.

Vårt torgmöte var välbesökt och med stämningen på topp.

Dansgruppen Viva la Cueca gjorde ett bejublat uppträdande och lockade många hundra extra till vårt torgmöte.


