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3 x Kuba3 x Kuba3 x Kuba3 x Kuba3 x Kuba på Socialistiskt forum 24/11 2007 ABF Stockholm
Sammanlagd publik en bra bit över 200 personer.
Kubas hälsovård - ett föredöme?Kubas hälsovård - ett föredöme?Kubas hälsovård - ett föredöme?Kubas hälsovård - ett föredöme?Kubas hälsovård - ett föredöme?
Sjukvården på Kuba och dess internationella engagemang för
andra länder när det gäller hälsa och sjukvård. 
Medverkande: Filmen ”Salud” (en nordamerikansk film om
Kubas sjukvård och internationella engagemang), tillsammans
med en paneldebatt med personer som arbetat internationellt
med Kuba samt läkare och sakkunniga inom området.
Arr: Medicinare för Kuba.
Frige de fem kubanerna !Frige de fem kubanerna !Frige de fem kubanerna !Frige de fem kubanerna !Frige de fem kubanerna !
Om den internationella kampanjen för att frige de fem kubanerna
som sitter fängslade i USA 
Arr: Kommittén för de fem i Stockholm
Kubas gröna revolutionKubas gröna revolutionKubas gröna revolutionKubas gröna revolutionKubas gröna revolution
Kuba har av Världsnaturfonden utsetts till Världens 
mest hållbara samhälle. Satsningen på förnyelsebar energi, 
energibesparing, ekologiskt jordbruk, återvinning och naturvård 
tilldrar sig allt mer intresse internationellt. Kuba framhålls som 
ett exempel för fattiga länder att uppnå ekonomisk, ekologisk 
långsiktig utveckling och livsmedelssäkerhet.  Kanske finns

det  också lärdomar att dra i den rika världen.
Filmvisning Den gröna revolutionen, 
kommenterande samtal och diskussion med professor emeritus
Sten Ebbersten, teknologie doktor Rolando Zanzi
samtalsledare: Eva Björklund
Arr: Svensk-Kubanska Föreningen
Båda filmerna "Salud" på engelska och "Gröna revolutionen"
på svenska finns på DVD hos Svensk-Kubanska.

Che Guevara: Den röda tråden
Stort  Che-möte i Stockholm 8 oktober, som vanligt i Z-salen.
Hans bild hör till de mest välkända i världen. Överallt på tröjor,
banderoller och fanor finns han med i demonstrationerna för
frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet. Hur kunde han som
mördades för 40 år sedan, bara 39 år gammal, bli en så
enastående symbol för all rättvisekamp?
Varför är det just hans bild som blivit en av världens mest
kända och som förenar folk över hela världen?
I Ches fall är det en bild som inte bara har denna utstrålning
som fångar människors längtan, utan som också är sann,
som visar en verklig människa som både drömde om en bättre
värld och djupsinnigt analyserade den värld han levde i,
och kände starkt för de förtryckta, de misshandlade, de
utestängda och handlade därefter. Eva Björklund

Dror Feiler, Eftikhar Hashem AlHusainy, Jan Hammarlund,
foto Achim Rödner



Tidskriften Kuba 1/2008         23

Kubamöte i Glada Hudik

För första gången har Svensk-Kubanska arrangerat möte i
Hudiksvall för medlemmar och allmänhet under rubriken ”Kuba
– Solidaritetens ö”.  Lördagen den 27 oktober visade Achim
Rödner bilder och berättade om Kuba, människorna, sjukvården
och ekonomin för ett femtontal intresserade.  Fyra anmälde sitt
intresse för kommande aktiviteter så förhoppningsvis kan vi
bilda en lokalgrupp även här. Thomas Thornell

Reseträff i Jönköping

Träffen ”Resor till Kuba - solens och salsans land” samlade fler
intresserade än någonsin. Ett 60-tal personer bänkades en
novemberkväll på Stadsbiblioteket i Jönköping. De fick se
bilder och fick information om alla typer av resor till Kuba, från
charter till brigadresor, från spanskstudier till dykresor. Många
frågor besvarades, exempelvis om att resa med barn eller som
pensionär. En lycklig vinnare av lotteriet fick en bra grundplåt
till en Kuba-resa. Mötet, som har blivit något av en årlig
tradition, arrangerades av Tripp Resebyrå och Svensk-Kubanska
Föreningen. Zoltan Tiroler

MR-dagen i Västerås: Frige De Fem

När elever på Västerås Folkhögskola uppmärksammade FNs
Människorättsdag passade rätten till en rättvis rättegång in
bra, tyckte Thomas Widén från Kommittén Frige De Fem. Han
hänvisade bland annat till Noam Chomsky som sagt: Fallet med
de fem kubanerna är en sådan stor skandal att det känns svårt
att ens prata om det! Björn Berggren

Och Che-träff

I samband med 40-årsdagen av mordet på Che Guevara
arrangerade Svensk-Kubanska och Latinamerikakommittén i
Jönköping ett seminarium. Det mycket lyckade och välbesökta
mötet samlade fler än 70 intresserade i olika åldrar. De fick
lyssna till ett inspirerande samtal mellan författaren Björn
Kumm och tidskriften Liberacions chefredaktör Pepe Viñales.
Björn Kumm, som var i Bolivia när mordet utfördes på order av
CIA, har nyss utkommit med en bok om Che. Att reaktionärerna
misslyckats med att utplåna spåren av Che vittnade det
entusiastiska mötet om.


