
Svensk-Kubanska Föreningen!

FÖR ATT:
l kubanerna själva ska fortsätta att styra över sitt öde
l alla kubaner fortsatt ska ha tillgång till högklassig hälsovård, utbildning, 

kultur och trygghet
l  barnen alltid prioriteras högst
l  stödja Venezuelas kamp för oberoende från USA
l  stödja Latinamerikas integration
l  möjliggöra Kubas utbildning av tusentals läkare från fattiga länder
l  Kuba ska kunna fortsätta att skicka ut tiotusentals läkare, lärare och 

tekniker för att hjälpa fattiga länder och rädda liv
l  Kuba och Venezuela kan fortsätta “Operation Mirakel”, som hittills 

räddat synen på flera miljoner latinamerikaner
l  det är ett stöd till palestiniernas och andra folks kamp
l  någon ska våga stå upp för internationell rätt, för de små länderna, för 

mänskliga rättigheter, mot krig, mot imperialism och mot USA
l  Kuba är ett föredöme när det gäller miljö och ekologi
l  Kuba visar att en bättre och mänskligare värld är möjlig

Bli medlem i

SOLIDARITET * SOCIALISM * SJÄLVSTÄNDIGHET
INTERNATIONALISM * ANTI-IMPERIALISM



Ja, då ska du bli medlem i Svensk-Kubanska! 
Det blir du genom att sätta in 300 kr på pg 40 54 11-0 eller Swisha till 
123 589 0975 (150 kr för arbetslösa, studenter, ungdomar under 20 år 
och pensionärer) För 450 kr kan hela familjen bli medlemmar. 
Skicka oss gärna också ett mail med ditt namn, telefon och adress!
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“Kuba och dess in-
vånare är föredömen 
inom många områden. 
Dessvärre finns det 
starka krafter som 
på alla tänkbara sätt 
försöker motarbeta och 
försvåra för dem.  Att 
vara medlem i Svensk-
Kubanska Föreningen 
(som dessutom bjuder 
på en otroligt härlig 
gemenskap!) är enligt 
mig ett jättebra sätt att 
stötta kubanerna.”

“Elände, elände – krigs-
hot, klimatkris, slaveri – 
en bättre värld är möjlig. 
Stöd Kuba och dess 
folk, bli medlem i 
Svensk-Kubanska 
Föreningen!”

Emmy Hillblom, Forsheda:

Pieter Söron, Göteborg:

Svensk-Kubanska Föreningen, Tegelviksg. 40, 116 41 Stockholm. Tel 08-319530
www.svensk.kubanska.se     E-post:  info@svensk-kubanska.se

l Är du upprörd över den kollektiva bestraffningen av ett helt folk som 
blockaden innebär?

l Anser du att USA ska överlämna Guantanamo till de rättmätiga ägarna?
l Är du emot att en stormakt med alla medel försöker störta ett annat lands 

regering?
l Vill du att kubanerna själva ska få bestämma över sin framtid och vill du 

att Kuba ska fortsätta att arbeta för världens mest utsatta?

Svensk-Kubanska Föreningen
arbetar för solidaritet med det socialistiska Kuba och progressiva Latin-
amerika.  Vi har funnits i över 50 år och är en del av den världsomspän-
nande rörelsen i solidaritet med Kuba, en rörelse som är unik.  Vi kämpar 
mot USA:s blockad som varje år orsakar enorma skador på den kubanska 
ekonomin och skördar människoliv.

Har du någonstans fått läsa i de stora medierna: 
l Att Kuba har 48 000 hälsovårdsarbetare i 66 länder, fler än den rika världen 

sammanlagt? 
l  Att bara i Venezuela har det kubanska hälsovårdsbiståndet räddat ca 1,5 

miljoner människoliv?
l  Att den kubanska medicinbrigaden mot katastrofer, ”Henry Reeve”, 2017 

belönades av Världshälsoorganisationen WHO, efter att man behandlat fler 
än 3,5 miljoner människor i 21 länder?

l Att för att bekämpa ebolaepidemin i Afrika 2014 så bad FN om hjälp enbart 
från fyra länder: USA, Frankrike, Storbritannien, EU…och Kuba! Det 
sistnämnda landet skickade 256 specialister. 

l  Att drygt 4 miljoner fattiga i 34 länder gratis genomgått ögonoperationer 
tack vare det solidariska kubanska-venezolanska ”Operation Mirakel”?

Om du inte har läst ett enda ord om allt detta i de stora medierna, fundera 
ett ögonblick på varför de vill dölja detta. 
”Kuba, ett land där barnen inte dör av hunger, där alla kan studera, inte bara 
de som kan betala. Ett land som har utvecklat så många lokala möjligheter och 
förebyggande åtgärder, där orkanerna inte dödar, ett land som framförallt andas 
värdighet och självbestämmande. Inget annat land i världen garanterar på samma 
sätt ett värdigt liv för alla.”   Bolivias president Evo Morales
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Därför är jag med i 
Svensk-Kubanska


