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Länkar till en blandning av sevärda filmer

VARSÅGOD
Nedan har vi listat ett antal filmer som är sevärda. Ingen är enbart på spanska. Det kan vara svenska. Det kan vara spanska
med svensk eller engelsk text och det kan vara engelska. Det är ett varierat urval, spelfilmer och dokumentärer. Några
svenska, några kubanska, några nordamerikanska. Klicka på länkarna för att komma till respektive film.

Cuba's Life Task: Combatting Climate Change

Cuba's Life Task: Combatting Climate Change - YouTube
Om Kubas arbete mot klimatförändringar. 55 minuter. Premiär i januari 2022. Med Helen Yaffe. Undertexter kan väljas, engelska
eller spanska.
ELAM- Cuba´s Latin American Medical School
https://www.cubasupport.ie/latest/dare-to-dream-cubas-latin-american-medical-school/?fbclid=IwAR3gUtw8WObuWlv83n6j7eeX3
NdnCTLBJJHQRq5W_VzEZmX8keSL2iQd__E
Short documentary (30 min) about Cuba's ELAM school of medicine for international medicial students. ELAM teaches
revolutionary ideals. For example, the idea that when your neighbour falls down you reach out to them to pick them up. No profit
motive, just the giving of ones humanity to help a fellow human. That's the Cuban revolution. That is what is worth defending. For
all our sakes.

Kubansk dokumentär om Assata Shakur, "Eyes of the Rainbow". YouTube Video: YouTube.com/watch?v=rfXGIS3EKxs
;ab_channel=MaweluluOnwuku
Assata Shakur flydde från USA och har politisk asyl i Kuba. USA har länge krävt henne utlämnad. 2 miljoner dollar är belöning för
den som griper henne. USA har bland annat erbjudit Kuba att häva "embargot" om Assata och andra fångar utlämnas till USA.
Eyes of The Rainbow is a 1997 documentary film by Gloria Rolando about Assata Shakur. The film was recorded in Cuba 33 years
after Shakur's exile. The film consists primarily of a personal interview with Assata herself on the day her mother died as she
recounts her experience as a political prisoner in the United States. She reflects on the abuses she suffered as an inmate and the night
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she escaped from the correctional facility. The film encompasses the African Spirit Oya to illustrate the struggles Shakur has faced
as a revolutionary. In the video Shakur talks about her life in Cuba, the influence of her grandmother as well as Afro-Cuban ancestry
as a result of the African Diaspora

CNN uppmärksammar Kubas medicinska framgångar!I en intervju på CNN med direktören Candace Johnson på USA:s
kanske främsta cancersjukhus, Roswell Park Comprehensive Center i New York, får hon berätta om det medicinska samarbetet med
Kuba.Roswell Park har utnämnts till 2020-2021 års bästa sjukhus för cancerbehandling av U.S. News & World Report. Det är känt
för sina operationer på lung- och ändtarmscancer. Här berättar chefen om hur de provar kubanska läkemedel. Och hon öser beröm
över kubanerna.När får vi se SvT sända ett liknande reportage?12 minuter, engelskt tal och engelska (något bristfälliga) undertexter.
RekommenderasCNN 210302Cuba's quest for vaccines (msn.com)
Barnens röster Kubansk dokumentärfilm om barn- och ungdom i Kuba. Regi: Syara Salado Massip och Víctor Villalba,
producerat för Resumen Latinoamericano.
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=mZ9TrHkIwIE ;ab_channel=CubaenResumen

How Democracy Works in Cuba
Från februari 2018, något föråldrad efter den nya Grundlagen från 2019.
Men pedagogisk och lättförstådd om hur deltagardemokratin fungerar i Kuba. "How does the Cuban democratic system work? Do
they even have elections? Find out!" 13 minuter, engelska.

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=2aMsi-A56ds ;ab_channel=azureScapegoat
Where to train the world's doctors? Cuba.
Ett TED-föredrag på 17 min. från 2014 på engelska. Gail Reed, journalist från USA, bosatt i Havanna och expert på Kubas
hälsovård berättar medryckande om världens största hälsovårdsskola ELAM och dess studenter. Här utbildas studenter från
låginkomstområden som lovar att tjäna sina samhällen. Stora problem kräver stora lösningar, tända av stora idéer och kreativitet. Här
visas på ett fantastiskt exempel. Rekommenderas!
Om Bolsonaros Brasilien: ? Dismantling Brazil: Bolsonaro's Neoliberal Agenda. Producerad av Brasil Wire co-editor Brian Mier
och US journalist Michael Fox, publicerad av Redfish Docs. 25 min. Januari 2021.

Cuba & Covid-19: Public Health, Science and Solidarity is produced by DaniFilms in collaboration with Belly of the Beast Cuba.
En global pandemi i en globaliserad värld. Över en miljon människor har dött. Vad kunde vi ha gjort annorlunda?
Dr Helen Yaffe och Dr Valia Rodriguez tittar på Kuba för värdefulla lärdomar. Engelsk eller spansk text. English subtitles
embedded, select subtitles/CC for Spanish subtitles. Filmen är från 2020 och en timme lång.
How Cuba Ended up on the State Sponsors of Terrorism List
En mycket rolig men lärorik liten film (engelska) om hur Kuba placerats på USA:s lista över länder som påstås stödja terrorism. Allt
på en dryg minut.
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Michael Parenti on the Cuban Revolution
På drygt fyra minuter förklarar universitetsprofessorn Michael Parenti varför han stöder den kubanska revolutionen. Filmsnutten är
från 1986 men minst lika aktuell och sevärd idag. Sök gärna mer av Parenti på YouTube. Söt på t.ex. "Parenti Cuba"
Första delen i en serie dokumentärer: "Den kreativa kärnan i den kubanska själen".
En fascinerande film om Kuba och dess folk. Exklusiva intervjuer. Den kubanska kulturens enande roll. Den kubanska själen. 41
minuter, 2020
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=0M47ewNUX9s
;feature=share&fbclid=IwAR2tL2KDiDhowdy4KzNLlkWUU37cdSTf_pkagQKUSBJawZepRL3jx_8uBcA&ab_channel=ALLATR
ATV

"Kubas förbjudna korallrev", kallar SVT-Play denna fina naturfilm Bortsett från några konstiga påståenden är denna 50
minuter långa sydafrikanska film klart sevärd. Kuba har fantastiska korallrev och skyddar en stor del av dem. Svenska, 50 min.
https://www.svtplay.se/video/22179181/kubas-forbjudna-korallrev

The War on Cuba - Mycket välgjorda korta filmer om blockaden mot Kuba. Mycket sevärt! Från 2020, engelska. Regi:
Oliver Stone, Danny Glover.
The War on Cuba - Episode 1
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=z1mknIkBGUA
The War on Cuba - Episode 2
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=61hYxh9x61Y
The War on Cuba - Episode 3
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=_pNBp0n08ak
;feature=share&fbclid=IwAR1Z45X2G2IUUjF5r4CfUbe6CiV_AlnwkqOXuzihq42mMHPwJkYnUhoCYyY
Löjtnant Julio - en utlandssvensk. Svensk film om Svante Grände, prästsonen som blev gerillakämpe i Latinamerika mot
militärdiktaturerna. 1980. 80 minuter, svenska. https://www.oppetarkiv.se/video/1471098

"Cuba and the Cameraman"/Kuba genom kameran. Kuba under 4 decennier Jon Alpert, USA 2017. På svenska.
https://www.netflix.com/se/title/80126449

"Tuning with the enemy" . Om pianon till Kuba, om att bryta blockaden 50 min, engelska.
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