
Det blev en minnesvärd kväll när 49-årdagen av den kubanska revolutionen firades på Pumpan i Stock-
holm. Det dryga 100 talet i publiken fick ta del av både skoj och allvar med brinnande tal, medryckande 
kultur och en stor salsafest. 

 

Martin Österlin, Svensk-Kubanska Föreningens ordförande inledde revolutionsfi-
randet och betonade vikten av fortsatt solidaritet med Kuba och de framgångar som 
vänstervågen i Latinamerika fört med sig. Här i Sverige ökar intresset för Kuba och 
Svensk-Kubanska Föreningen växer och växer, och har nu ökat medlemsantalet i 
sju år i rad.  
– Vi har nu över 1 700 medlemmar, välkommen du också avslutade Martin Österlin. 
 

Även Kubas ambassadör, Ernesto Meléndez Bachs höll ett uppskattat tal och talade 
bl.a. om USA:s allt aggressivare blockad mot Kuba. Trots USA:s blockad så går det 
bra för Kuba. Samarbetet med andra länder i Latinamerika har ökat kraftigt vilket 
gjort att den kubanska ekonomin har stärkts kraftigt. Kuba behöver fortsatt solidari-
tet och han passade på att tacka Svensk-Kubanska Föreningen för allt stöd under de 
gångna åren, 
 – och ni kan alltid räkna med Kuba sade ambassadören. 
 

Quintero revolucionario fortsatte med andinskinspirerad musik med flöjter i cent-
rum. Alex Choque berättade att han var stolt över att få stå på scenen denna dag till 
stöd för Kuba, som har gjort så mycket för Bolivia, med sina läkare och lärare som 
hjälper landet med alfabetisering. 
 

Den salvadoranske trubaduren Javi, (Javier Cordova) lyfte upp tempot med sin 
medryckande show. Publiken blev hans högtalare med sina revolutionära sånger där 
publiken verkligen var med i svängarna. Taket vibrerade när vi tillsammans sjöng:  
– Guantaramera, Guantanamera, Fidel, Fidel y la revolucion Cubana… 
Mellan låtarna sade Javi att han också var mitt i en kampanj för FMLN i El Salva-
dor. Och han berättade att de nu står på tur för att fortsätta vänstervågen i Latiname-
rika, till publikens jubel och fulla stöd. 
 

Tempot höjdes och publiken kom fram till scenen och dansade medan Javi fortsatte 
med sina kubanska klassiker. En perfekt överlämning till salsafesten med våra su-
veräna DJ:s El Cheo och Francisco Contreras som såg till att salsadansen fortsatte 
till ett på natten. Publiken gick hem med ett leende på läpparna och det var ingen 
tvekan om att stödet för den kubanska revolutionen tagit flera steg framåt denna 
kväll. Det bådar gott inför 50-årsfirandet av Kubas revolution i januari nästa år. 
 

Achim Rödner  

Grandios hyllning till Kubas revolution 

Den salvadoranske artisten JAVI showar med publiken med allsång till den kubanska klassikern Guantanamera. 

Martin Österlin, Svensk Kubanska 
Föreningens ordförande 

Salsafest med våra DJs: El Cheo 
och Francisco Contreras 


