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Från att ha låtsats vilja skänka mat 
försöker USA nu svälta ut Venezu-
ela och Kuba. Den lilla ö-nationen 
anses av Trump vara det som håller 
Venezuelas regering under armar-
na. Hökarna i Washington har i 
sitt blinda hat mot allt progressivt 
eskalerat fientligheterna till en total 
ekonomisk blockad mot Kuba och 
Venezuela. 
    Stormakten kränker den fria sjö-
farten. USA bedriver piratverksam-
het och försöker hindra oljeleveran-
ser från att komma fram till Kuba 
och har kapat fartyg med livsmedel 
till Venezuela. FN-experten deZaya 
har liknat det vid »en medeltida 
belägring«. USA hotar utländska 
företag och andra enheter och ger 
sig själv rätten att straffa dessa om 
de »hjälper, sponsrar, ger finansiellt, 
materiellt eller tekniskt stöd, service 
eller varor« till den venezolanska 
regeringen. Krigshetsaren John Bol-
ton säger att alla måste välja mellan 
Kuba/ Venezuela och USA. De som 
inte väljer USA kommer att utsät-
tas för sanktioner och förlora sina 
affärer i USA.
 
Venezuelas alla tillgångar i USA har 
stulits och Trumpadministrationen 
riktar in sig på att hindra subven-
tionerad mat att nå sex miljoner 
familjer. De svepande åtgärderna 
har redan drabbat bank-, olje- och 
gruvsektorn.  Alla transaktioner 
med statliga venezolanska enheter 
är förbjudna. Aktiveringen av Arti-
kel III i Helms-Burton, som gör att 
utländska företag i Kuba, kubanska 

företag och enskilda kan stämmas, 
skrämmer bort utländska investe-
rare. 

USA-medborgare förbjuds av sin re-
gering att åka till Kuba. Åtgärderna 
är många, omfattande och drabbar 
Kuba och Venezuela hårt. Under 
ett år, mellan 2017 och 2018, dog 
över 40.000 venezolaner då landet 
hindras från att köpa livsmedel och 
mediciner till cancer-, diabetes- och 
AIDS-sjuka. Experter varnar för 
hungersnöd inom några månader.
     Media är ointresserade. De 
verkar anse det fullt naturligt att 
världen tillhör USA och att det kan 
plåga oskyldiga, sätta sig över FN-
stadgan och internationell rätt. Så 
blockaden, som enligt FN-stadgan 
är att betrakta som krigshandlingar, 
förtigs. 
     Inför den kraftigt upptrappade 
aggressionen är det enda möjliga 
svaret på brotten mot mänsklighe-
ten, internationell rätt och den 

tilltagande aggressionen: ökad 
solidaritet. 

Svensk-Kubanska drar nu igång en 
höstkampanj mot blockaden. Med 
samtal, möten, flygblad, insändare, 
fler medlemmar och alla till buds 
stående medel ska vi sprida kunskap 
om USA:s brott. 
• Ett nytt flygblad om blocka-
den finns att beställa gratis från 
kansliet. Det behöver spridas 
brett.
• Vi aktiverar vår insamlings-
kampanj »Mediciner för Kuba«, 
där pengarna går till Kubas egen 
produktion av läkemedel. Den 
har sedan starten på 1990-ta-
let resulterat i flera miljoner 
kronor, pg 23 57 15-0, Swish 
1231823772.
• Kampanjen behöver också fi-
nansiella muskler och vi uppma-
nar till stöd för Svensk-Kubans-
ka Föreningen, pg 40 54 11-0, 
Swish 1235890975.

För att bli en tyngre röst i debatten 
och bättre kunna sprida informa-
tion om blockaden behöver vi stärka 
Svensk-Kubanska Föreningen, såväl 
ekonomiskt som medlemsmässigt. 
    Kom med du också i Svensk-Ku-
banska och arbetet för en rättvisare 
värld! Alla kan bidra, många till-
sammans kan vi nå resultat!

 
   Z

Zoltan Tiroler

Angreppen på Kuba och Venezuela har på senare tid gått in i ett 
nytt och aggressivare skede. De styrande i USA har bestämt sig: 
de radikala krafterna i Latinamerika ska sopas bort. Oavsett 
pris i mänskligt lidande och död.

LEDARE

Höstkampanj mot blockaden!
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Under året har USA:s åtgärder 
mot Kuba och Venezuela intensi-
fierats. Nu inför USA sanktioner 
mot fartyg, företag och rederier 
som skeppar olja till Kuba.

Kuba vänder sig nu till det in-
ternationella samfundet eftersom 
USA hindrar oljeleveranser från att 
komma till landet. Det sker i strid 
med reglerna för den internationella 
sjöfarten och i strid mot internatio-
nell rätt.
    Kubas utrikesminister Bruno 
Rodriguez uppmanade i juli det 
internationella samfundet att hindra 
USA:s regering från att fortsätta 
stoppa oljeleveranser från andra 
länder att nå Kuba.
— Kuba uppmanar det internatio-
nella samfundet att hindra USA:s 
åtgärder mot vårt folks integritet 
och upphöra med fientligheterna 
och de sanslösa och oansvariga 
handlingarna från den nuvarande 
administrationen, skrev ministern 
på Twitter.

Bruno Rodriguez betecknade det 
som en folkmordsplan när USA 
stärker sin belägring och sina eko-
nomiska attacker mot den kubanska 
ekonomin, genom att bl.a. hindra 
oljeleveranser till landet.
— USA ökar sina piratdåd mot 

Kubas ekonomi. De genomför il-
legala aktioner genom att förfölja 
fartyg och hotar sjöfart och rederier, 
försäkringsbolag och regeringar. 
Allt för att hindra att bränsle når ön. 
Det är en plan för folkmord, skrev 
utrikesministern.

Trumps administration har grad-
vis ökat sanktionerna mot Kuba 
under detta år. Bland de skadliga 
sanktionerna mot såväl Kuba som 
Venezuela, finns den ekonomiska- 
och handelsblockaden med syfte att 
påverka livsnödvändiga förhållanden 
för folken, såsom hälsovård och livs-
medelsförsörjning. Dessutom är det 
ett angrepp på ländernas oberoende.
    I juni skärptes reglerna för kul-
turella resor kända som »People to 

people« och USA införde förbud 
för fartyg och privata flygplan att 
angöra Kuba. Allt i syfte att skada 
Kubas ekonomi.

På Kubas nationaldag den 26 juli, 
anklagade Kubas president Miguel 
Diaz-Canel USA:s regering för att 
försöka hindra leveranserna av driv-
medel till ön i syfte att framkalla 
missnöje och social oro.
— Idag fördömer jag inför Kubas 
folk och världen, att USA-adminis-
trationen agerar med än större 
aggressivitet för att förhindra att le-
veranser av drivmedel ska nå Kuba.

Cubainformacion 190730

Bland en lång rad åtgärder är försöken att hindra transport av olja i fokus för USA 
i ansträngningarna att strypa Kuba.

USA närmar sig total blockad av Kuba



Nr 3/2019 5

n Den har i stället ersatts av besvi-
kelse och bristande framtidstro i 
kombination med känslan av att 
Kuba som vanligt står ensam mot 
övriga världen.
— Här står vi under solen och fort-
stätter kämpa. Det är inget fel med 
det!, säger en ung kille i en intervju 
av radions Pablo Dalence som sän-
des i början av augusti.
— Han kommer inte att besegra oss 
för vi är starkare än honom, säger 
grabben när han går runt i central-
parken i Havanna och letar efter 
turister som vill ta en rundtur i en 
hästdroska.
    När han ombeds att hitta ett par 
amerikaner för en intervju, säger 
han upprört: Det finns inga ameri-
kaner i Havanna! Det förändrades 
för två månader sen när Trump för-
bjöd kryssningsfartygen att stanna 
i Kuba. Tidigare kom 3–4 båtar i 
veckan med tusentals amerikanska 
turister med fulla plånböcker och 
några timmar på sig att besöka sta-
den.
    Kryssningsfartygen var utan tve-
kan det vanliga sättet för amerikan-

    Kryssningsturisterna innebar 
jobb åt många, inte bara åt honom 
och andra chaufförer utan även åt 
restauranger, hotell, privata uthy-
rare, paladares [privatägda restau-
ranger].
    Kubanska staten införde lättna-
der för turistnäringen och bran-
schen växte rejält de senaste åren.  
    Bland de enskilda företagen kun-
de man se 100 privata restauranger 
och 300 caféer, men de tidigare 
överfulla verksamheterna står nu 
halvtomma.
    Enligt beräkningar har de privata 
företagen förlorat hälften av sina 
kunder sedan kryssningsfartygen 
slutat komma. Även den privata 
uthyrningen av enskilda rum har 
märkt av en Trump-effekt. Sam-
mantaget har det varit en mycket 
negativ utveckling för den privata 
sektorn av ekonomin.
    Trumps påverkan av den kuban-
ska ekonomin och flödet av turister 
går inte att förneka. Det har blivit 
allt svårare även för andra turister 
att ta sig till Kuba. Till skillnad 
från Obama har Trump drivit en 
motsatt politik och det har lett till 
att turisterna nu spenderar mindre 
pengar. Enskilda små företag har 
förlorat sina inkomster och hela den 
kubanska ekonomin känner av att 
de förlorat intäkter.

H

ska turister att ta sig till Kuba. De 
stod för 20% av all dess turism förra 
året och de som kom båtvägen var 
ca 800.000 personer. I hamnen idag 
där de gigantiska fartygen brukade 
stanna, står nästan allt öde.
    En bit ifrån på torget står de 
gamla amerikanska bilarna på 
rad mitt på da’n och termometern 
visar 32 grader. Förarna står under 
parasoller eller söker skuggan under 
något träd.
    En av förarna som väntar på tor-
get är Michael, som normalt erbju-
der turister en rundtur i Havanna 
i en stor Cadillac. Men situationen 
har förändrats. Skillnaden är enorm 
mot tidigare då en förare kunde 
göra sex rundturer per dag på en 
timme. Sedan fartygen slutade kom-
ma har inkomsterna gått ned. Idag 
är han glad om han lyckas få två 
körningar per dag.
    Michael är en av flera hundra 
personer som kör amerikanska 
50-talsbilar och som erbjuder rund-
turer i stan. Kampen om kunderna 
är hård och allt oftare åker de hem 
på kvällarna helt tomhänta.

Sveriges Radio om följden av Trumps politik

Trump förbjöd kryssningsfartygen att stanna i Havanna

Kuba upplever nu en svår ekonomisk kris. Donald Trumps Kubapoli-
tik sedan i våras har slagit hårt mot landets
turistnäring och den ljusning som många kubaner såg när presiden-
terna Raul Castro och Barack Obama tinade upp relationen mellan 
länderna 2015. Den är nu helt borta.

Norwegian Cruise har offentliggjort sin bedömning att USAs 
inställande av kryssningsfartygstrafiken till Kuba, minskar före-
tagets vinst med 8 procent 2019. De snabba omställningar av 
turprogram och sänkningen av priserna som de fått göra, innebär 
att det norska rederiets aktievärden sänks med mellan 4,5 till 5,5 
US$ per aktie. 
    Och Royal Carribbean anger att deras intäkter kommer att 
minska med 25 cent per aktie. 
    I USAs åtgärdsdspaket för att skärpa blockaden ingår också 

Norskt rederi förlorar på USAs Kubablockad
förbud mot alla studie- och 
kulturutbytesresor, för folk-till-folk-kontakt, och andra åtgärder 
som skadar Kubas transporter, 
penningförsändelser, bankkontakter, affärskontar med mera. 
    Kuba utrikeshandels- och investeringsminister Rodrigo Mal-
mierca fördömde USA ekonomiska krig mot Kuba, som pågått i 
nästan 60 år och orsakat Kuba förluster på över 134 miljarder 
US$ i dagens kursvärde. 

Prensa Latina 2019-05-07
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 Ett litet fattigt land i den s.k. tredje världen, men med ett 
stort hjärta. Högklassig utbildning och gratis hälsovård 
för alla. Idrott, kultur och folkmakt. Kuba visar att en 
bättre och mänskligare värld är möjlig.
    USA trappar upp sin blockad mot Kuba och vill tvinga 
kubanerna till underkastelse! Trump gör tvära kast och 
svåra situationer kan uppkomma.
    Därför har mediCuba-Europa startat en BEREDSKAPS-
FOND för att snabbt kunna göra en insats när det uppstår 
en akut situation. mediCuba-Europa har erfarenheter av 
att lösa sådana problem. Svensk-Kubanska Föreningen – 

och organisationer i ytterligare 11 europeiska länder – är 
medlemmar i mediCuba-Europa. 
    mediCuba skaffar svåråtkomliga läkemedel och ut-
rustning åt Kuba, och har ett professionellt utbyte och 
utbildningsinsatser för ny utrustning. Senaste projektet 
är att skaffa de modernaste laboratorierna för diagnos av 
dengue, zika m.m. mediCuba ger stöd till Latinameri-
kanska Läkarhögskolan i Havanna.

Läs mer om mediCUBA i förra numret av Tidskriften KUBA 
sid 19! »Europeisk medicinsk solidaritet«

H

Mediciner för Kuba pg 23 57 15-0 

Till försvar för det revolutionära Kuba!
Kuba, solidaritetens ö!
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Kubas ekonomi rustad för att 
klara den skärpta blockaden

Trots USAs senaste åtstramning av 
den ekonomiska blockaden är Kubas 
ekonomi motståndskraftig och kom-
mer inte att gå in i lågkonjunktur. 
Snarare kan Kuba få en liten tillväxt 
under det kommande året enligt 
prognoser publicerade av Economic 
Commission for Latin America and 
the Caribean, CEPAL, en av regio-
nens ledande tankesmedjor.

Kubas ekonomiminister Alejandro Gil 
Fernandez kommenterade CEPALs 
senaste rapport: 
— Även om blockaden förvärrats, 
förutspår CEPAL ingen tillbakagång 
för den kubanska ekonomin under 
2019 utan uppskattar en tillväxt på 
0,5 procent, liknande den i regionen.
— Vi fortsätter att fokusera på män-
niskors förbättrade livskvalitet, vilket 
sannerligen är vår viktigaste uppgift.
    CEPAL förutspår således en 
långsam tillväxt i hela regionen där 
Sydamerikas tillväxt sannolikt blir 

Vi kan dra nytta av våra inhemska resurser och gå som vinnare ur 
den belägring USA utsätter oss för – men dom kommer inte att lyckas 
knäcka oss.

0,2 procent och Latinamerikas 0,5 
procent. Prognosen visar en blyg-
sam tillväxt för Kuba trots president 
Trumps nya ekonomiska sanktioner.

Gil Fernandez beskrev inför det ku-
banska parlamentet landets ekono-
miska stra tegi, vilken han anser 
ansvarar för stabilitet under svårig-
heter. Planens huvudsyfte, enligt 
Fernandez, är att »skydda nationell 
produktion, bredda och öka expor-
ten, minska importen, stärka statliga 
företag, öka självförsörjning inom 
livsmedel, främja lokal utveckling, 
samt driva en social bostadspolitik 
och investera i vetenskap«.
    Fernandez avslutade sitt anföran-
de med att konstatera att Kubas eko-
nomiska strategi innebär att: »vi kan 
dra nytta av våra inhemska resurser 
och gå som vinnare ur den belägring 
USA utsätter oss för – och som inte 
kommer att lyckas besegra oss«.

I april började USA tillämpa artikel 
III i Helms-Burton Act, vilket gör 
det möjligt för kubaner i USA vars 
företag nationaliserades efter revolu-
tionen, att lämna in stämningar mot 
dem som äger, eller gör affärer med 
dessa företag idag.
    Hittills har USA erkänt mer än 
5.000 sådana anspråk. Målet är att 
skrämma bort dem som vill handla 
eller investera i Kuba, och att däri-
genom skada ön ekonomiskt. Lagen 
ska »uppmuntra alla som bedriver 
handel med Kuba att tänka över ifall 
de handlar med konfiskerad egen-
dom«.
Artikel III, tillsammans med bloc-
kaden i allmänhet, har upprepade 
gånger avvisats av FN. Bara Israel 
har konsekvent röstat med USA i 
frågan.

Från Telesur 190808
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I år firar Havanna 500 år från dagen 
då staden grundades på 1500-talet. 
Under historiens lopp har Havanna 
bidragit till Kubas sociala och eko-
nomiska utveckling. Staden visar 
nu medvetet upp sin identitet och 
kunskapen om dess historia och ut-
veckling vilket ska göra att stadens 
invånare stärker sin kärlek till denna 
vackra stad.
För Havannaborna är detta jubi-
leum en stor kulturell händelse, men 
det påverkar också alla andra kuba-
ner även om de inte bor i Havanna.

Ett mål med firandet är att skapa 
en bättre känsla av att tillhöra Ha-
vanna, kunna se dess skönhet och 
vara mer aktiv i samhället. Bud-
skapet kring firandet riktar sig till 
befolkningen i allmänhet men man 
riktar sig särskilt till alla ungdomar 
mellan 15 och 40 år för att ge ökad 
kunskap och skapa mer aktiviteter. 
Man ser även till att alla turister ska 
få en bättre känsla för staden.

Man framhåller i kampanjen att 
Havanna fortlöpande upprustas 
på olika sätt, inte bara i de otaliga 
byggnadsprojekt som pågår utan 
man vill även visa att Havanna sva-
rar upp mot sin utmärkelse som sta-
den fick redan 2016 — en fantastisk 
stad! Budskapet har nått miljoner 
besökare som bekräftat det genom 
sina digitala röster.

Havanna är underbart beroende 
vad man vill se och är intressserad 
av. Allt från detaljer på gatorna 
som hur de gamla dörrklockorna 
låter till ljudet av de gamla bi-
larna. Gamla byggnader och andra 
historiska monument. Men det är 
framför allt det det kubanska folket 
som utmärker sig. De är solidaris-
ka, de kämpar i sina arbeten, de är 
glada och har inga bekymmer med 
att olika raser och religiösa kulturer 
blandas. Det är kreativa och ger en 
inbjudan till livet. 

Havanna är en stad i ständig rö-
relse och präglas av sin geografiska 
position men även av att det för-
flutna tas tillvara genom historiska 
centra och arkitekturen. Vi möter 
både det moderna Havanna lik-
som de äldre delarna som präglas 
av den gamla arkitekturen med 
en variation av inramningar 
kring portar, dörrar, fönster 
och andra öppningar i fasa-
derna i bl.a. gamla Havanna. 
Staden omfamnas av havet 
och det pågår aktiviteter i 
stort sett dygnet runt.

Överallt på Kuba finns 
musiken. I varenda bar 
och restaurang hörs 
latinamerikansk musik 
och Havanna är välkänt för sina 
artister allt från den världsberömda 

nattklubben Tropicana till de många 
son-grupper som spelar på gatan, 
ofta i anslutning till något stråk som 
flanörerna i Havanna använder.
Det är den levande musiken som 
skapar en positiv stämning och man 
kan ta med sig känslan hem. Tyvärr 
är de flesta CD-skivor som säljs på 
gatan piratkopior.

Det stora finns i Havannas histo-
ria men även i kindpussen när man 
möts på morgonen till alla andra 
aktivieter i vardagen. Det finns 
många vackra bilder från Havanna 
och dess olika delar men upplevelsen 
blir störst när man väl befinner sig 
där och möter staden, människorna 
och den karibiska atmosfären.

H

Filmen »La Habana« finns på YouTube och är trevlig för alla som kan lite spanska. 
Allt berättarrösten säger finns som textremsor och det blir lite av en spansklektion.

Annars kan ni söka på YouTube med »Cuba 500 años« 
och ni hittar en hel del program och musik inför Havannas 500 år.

Campaña por el Aniversario 500 de La Habana
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Venezuela fördömer USAs 
imperialistiska totalblockad
Trumps senaste presidentdekret kan inte kallas något annat än en 
krigsförklaring. Så betraktar också FN-stadgan den typ av sanktioner 
och den blockad som USA nu infört mot Venezuela och Kuba (och 
Iran, Syrien, Nordkorea).

President Donald Trump visar demonstrativt sin krigsförklaring

Det nya dekretet hotar med sanktio-
ner mot praktiskt taget varje företag, 
individ, utländsk eller amerikan, 
som gör affärer eller erbjuder stöd 
till någon som har anknytning till 
Maduro-regeringen, sade talesman-
nen [för USA:s regering]. 

Wall Street Journal 190805

Venezuelas regering genom utrikes-
minister Jorge Arreaza gav snabbt 
regeringens svar och fördömde 
de åtgärder som Donald Trump-
administrationen gjort för att få 
till stånd en fullständig ekonomisk 
blockad av landet. Det gällde USAs 
nya order om att formalisera den 
kriminella ekonomiska, finansiella 
och kommersiella blockaden mot 
venezolanerna […] vars mål är att 
tvinga fram en regeringsändring 
som strider mot landets grundlag.
— Den styrande eliten i USA avser 
att verkställa blockad mot alla vene-
zolanska tillgångar och egendomar, 
att lagstifta om en grotesk och 
skam  lös plundring, den största, 
samtida i internationella samman-
hang.

USA vill sabotera dialogen
Venezuela menar att målet med 
USAs intensifiering av sanktionerna 
är att sabotera dialogen mellan 
regeringen och oppositionen, som 
sammankallats av den norska rege-
ringen. 
— Det är uppenbart att USAs re-
gering och dess allierade vill att den 
politiska dialogen i Venezuela ska 
misslyckas. Resultatet och förde-
larna skrämmer dem. Men den 
bolivarianska regeringen i Venezuela 
kommer inte tillåta att eskaleringen 
av USAs aggressioner påverkar pro-

cesserna för politisk dialog i landet. 
— Vi är orubbliga i vår vilja att nå 
nationella avtal, enligt utrikesminis-
terns uttalande.

Beslag av Venezuelas bolag i USA
Trots att USA redan klippt banden 
med Venezuelas regering och be-
slagtagit CITGO, ett dotterbolag i 
USA till Venezuelas statliga oljebo-
lag, PDVSA, legaliserar den verk-
ställande makten processen. 
   Avsikten är även att slå tillbaka 
Venezuelas allierade, såsom Ryss-
land och Kina, vilka gett landet 
hjälp och ökat det bilaterala sam-
arbetet sen den självutnämnde lag-
stiftaren Juan Guaidós kuppförsök.
    Men effekterna av USAs ekono-
miska blockad har haft förödande 
konsekvenser för den venezolanska 
befolkningen. I en nyligen genom-
förd studie av två ekonomer från 

USA, påvisas att över 40.000 ve-
nezuelaner dött som direkt följd av 
USAs ekonomiska sanktioner.

Maduro uppmanar till enighet
Venezuelas regering har fördömt de 
åtgärder som Donald Trumps ad-
ministration gjort för att verkställa 
en fullständig ekonomisk blockad av 
landet. De innebär en upptrappning 
av tidigare sanktioner, beslagtag-
ning av Venezuelas tillgångar i USA, 
samt nya försök att hindra andra 
nationers samarbete med regeringen 
under president Nicolas Maduro.
    Mot den imperialistiska attacken 
utmanade president Nicolas Ma-
duro venezolanernas enighet för att 
besegra all ekonomisk och politisk 
terrorism i det nya skedet.

Texten baserad på en artikel i 
teleSUR 190806
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n Enligt den digitala nyhetsportalen 
Axios hyser president Trump en 
alltmer växande fientlighet mot 
Venezuela och landets legitima 
regering under Nicolas Maduro.
    Trump har återkommande talat 
med sina nationella säkerhetsråd-
givare om att placera krigsfartyg 
längs med Venezuelas kust för 
att hindra all import och export 
av varor. Han har framfört sin 
uppfattning med allt större inten-
sitet och talar om en marin blockad 
under minst ett och ett halvt år. 

En marin blockad inte möjlig
Trump har enligt olika källor sagt 
att »vi borde ta ut båtarna och ge-
nomföra ett marint embargo, se till 
att inget kommer igenom«. 
    Det talas om att Trump tänkte 
på den så kallade Oktoberkrisen 
1962 när USA deklarerade en marin 
blockad mot Kuba — i Sverige 
kallas den oftast Kubakrisen. 
    Kuba är en ö, medan Venezuela 
har en lång kust. »Vi skulle behöva 
enorma resurser, förmodligen mer 
än vad marinen kan skaka fram«, 
säger en av de anonyma källorna om 
Trumps intentioner.
    USA:s regering har offentligt 
hänvisat till en marin blockad men 
det sägs att Pentagon inte tagit för-
slaget på allvar då man inte finner 
idén praktiskt genomförbar. 
    Det finns heller ingen laglig 
grund för en sådan åtgärd och det 
skulle ta marinens resurser i an-
språk, vilka nu satts i beredskap in-
för konflikter med Kina och Iran.

USA driver olika strategier
Rapporten om Trumps intresse av 
en marin blockad kommer efter 

en lång rad åtgärder från USA 
mot Venezuela. I början av augusti 
beordrade Trump att blockera alla 
tillgångar som Venezuelas regering 
har och som kontrolleras av USA.
    Det gjorde att den ekonomiska 
blockaden blev total, med ensidiga 
och tvingande åtgärder i syfte att 
framtvinga ett regeringsskifte i 
Caracas.
    USAs John Bolton och hans spe-
cielle minister för Venezuela Elliott 
Abrams, har drivit olika strategier 
för att sätta USAs kandidat Juan 
Guaidó på presidentstolen, men det 
mesta har misslyckats. De försökte 
mobilisera andra latinamerikanska 
länders regeringar i ett möte i Lima,  
kallat en »Internationell konferens 
för demokrati i Venzuela« vilket 
ägde rum i början av augusti. 
    Trumps och hans gäng sade sig 
överväga att upprätta en karan-
tänblockad kring Venezuela, men 
det har alltså inte fått något stöd — 
se föregående sida! 

Maduro fördömer Trumps uttalanden
President Nicolas Maduro för-
dömde den nya vågen av hot från 
USA och hävdade att landet skulle 
se till att dess territorialvatten ska 
förbli »fritt och oberoende«. 
    Alla i Venezuelas civila militär-
förbund förkastar och fördömer 
Trumps uttalande och Maduro 
konstaterade att det vore ett uppen-
bart brott mot internationell lag.  
    I Ryssland sa senatorn Vladimir 
Dzhabaraov, att Trumps hot var en 
mycket allvarlig sak, som kunde leda 
till en omfattande internationell 
kris. 
— För länge sedan försökte USA 
blockera Kuba, vilket nästan ledde 
till en kärnvapenkris 1962, sa 
Dzhabaraov och påminde om den 
s.k. raketkrisen 1962 som triggades 
av USAs försök att kontrollera alla 
fartygs- och flygrutter till Kuba. 

Från TeleSur 2019-08-02
Översatt av Eva Björklund

Och vad gör Venezuela solidariteten 
när USA hotar med flottblockad?
USA söker stöd från Latinamerikas högerregeringar i den s.k. Limagruppen. 
President Trump agerar för att få till stånd en flottblockad och försätta Venezuela 
i karantän. Samtidigt som han infört en ekonomisk blockad.

President Trump smider planer — vad kan vi göra?
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Under natten till den 25 juli hördes fyrver-
kerier, smällare och skottlossning i östra 
Caracas. Det hördes i bostadskvarteren 
som klättrar uppför bergssidorna och det 
hördes i stadens centrum. Det är så Hugo 
Chavez födelsedag brukar firas och i år 
skulle han ha fyllt 65 år. 
    Nu deltog även de internationella gäs-
terna från Sao Paulo Forum (SFP),  som 
utspelades 25-28 juli i Caracas. Det var 
190 organisationer, partier, sociala rörel-
ser, folkrörelser, arbetarorganisationer, 
intellektuella, konstnärer, EU-ledamöter, 
personligheter som Nelson Mandelas 
sonson och Kubas president Miguel Díaz 
Canel. 
    Världsdelens högerkrafter angrep 
samlingen med hårda ord redan innan 
den startat. De var särskilt uppretade av 
att födelsedagen skulle firas i Venezuela 
och ledas av landets president Nicolas 
Maduro, västvärldens värsta hatobjekt.
    En central fråga under födelsedagen var 
att stärka enheten mellan vänsterkrafter 
och andra progressiva krafter för att 
kunna bemöta USAs offensiv och skärpa 
kravet på USA att häva blockaden mot 
Kuba, och i Colombia upphöra med mord 
på sociala ledare och människorättskäm-
par.
    Med SFP blev Caracas på nytt centrum 
för ett internationellt möte som visade sitt 
stöd för Maduro. Det förra hade ägt rum 
några dagar innan på Alliansfria Länder-
nas Rörelsemöte, där 120 regeringar 
också uttryckte sitt erkännande av de 
valda myndigheterna, och avståndsta-
gande från Juan Guaidós luftslottsbygge 
i landet, som dock från olika håll fått 
diplomatiskt erkännande.   
    Det dagliga livet i Venezuela går sin 
gilla gång mellan materiella svårigheter, 
skyttegravsmotstånd, och händelser som 
varslar om växande underjordiskt våld 
i gränstrakterna och att paramilitärer 
mördade sex Chavistaktivister i delstaten 
Barinas. 

Översättning Eva Björklund

Fyrverkerier på 
Hugo Chávez 

65:e födelsedag

— Syftet är att få information om 
hur Latinamerika uppför sig, hur 
olika ekonomiska transfereringar rör 
sig och hur viktiga ledare agerar.
    USA utnyttjar detta för att spio-
nera och främja sitt inflytande i 
världen. Enligt Assange kan Wash-
ington förutsäga hur olika ledare 
agerar och det ger möjlighet att 
utöva påtryckningar på alla viktiga 
personer.
— USA har aggressivt lagt sig i och 
stoppat ekonomiskt samarbete i La-
tinamerika genom sin kontroll av 
Swift, Visa, MasterCard och pengar 
som skickas via Bank of America. 
USA har tagit över ekonomiska 
transaktioner och telekommunika-
tioner och det ger en viss kontroll 
över staterna.
— Under början av 2000-talet kun- 
de flera latinamerikanska stater 
utveckla och stärka sitt oberoende 
i motsatsställning till USA:s in-
tressen. Men efterhand tog USA 
tillbaka intresset av Latinamerika.
    Julian Assange ansåg däremot att 
det är nödvändigt att skapa tekno-
logiskt oberoende och bekämpa 
USA:s spioneri. 
— Vi har ingen riktig självständig-
het om vi inte har de nödvändiga 
elementen: kontroll av ekonomin, av 
telekommunikationer och kontroll 
av polis och rättsväsen.
    Julian Assange och den tidigare 
CIA-teknikern Edward Snowden, 
som publicerade information från 
hemliga arkiv, betraktas som terro-
rister av USA. Medierna behandlar 
dem också som informatörer och 
terrorister. 

    Edward Snowden, som nu lever 
i asyl i Ryssland efter att ha avslöjat 
sitt lands massiva spionage, sökte 
innan dess asyl i ett 20-tal länder. 
I Latinamerika var det Venezuela, 
Bolivia och Ecuador som visade 
intresse av att ge asyl till Snowden, 
men han hamnade till slut i Ryss-
land.
    Assange vet vi mer om, men var 
han kommer att hamna återstår att 
se om inte världsopinionen tvingar 
fram nya beslut. Vi har redan sett 
flera opinionsmöten i Stockholm 
men det behövs mycket mera för att 
kunna bygga en slagkraftig opinion.

H

USA kontrollerar 
all kommunikation 

i Latinamerika
98 procent av telekommunikationerna från Latinamerika till 
resten av världen, går via USA. Det omfattar textmeddelanden, 
telefonsamtal, e-post osv, beskrev Julian Assange i en intervju 
som gjordes av en rysk TV-kanal från Ecuadors ambassad i 
London 2013.
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Den första stora samlingen av vänsterpartier och rörelser ägde rum i Sao Paulo 1990 på initiativ av Lula da Silva och Fidel 
Castro. Syftet var att samla progressiva organisationer och sociala rörelser/aktivister till motstånd mot den högeroffensiv i 
Latinamerika – och världen – som inleddes efter Berlinmurens fall 1990. Folken i Latinamerika, »USAs bakgård« behövde samla 
sig till en egen motrörelse och tankesmedja.  
    I år invigdes Foro de Sao Paulo (FSP) för 25:e gången. Året innan i  Havanna 2018 hade mötet koncentrerats på ländernas 
självbestämmande för att befästa demokratin mot USA inblandning; för att främja de progressiva, folkliga och vänsterkrafternas 
enhet; fördjupa förändringsprocesserna i varje land; öka takten i den regionala integrationen och övervinna högerkrafternas 
motangrepp; stärka den världsomfattande fredsrörelsen och försvara utropandet av Latinamerika som fredszon; inleda en inter-
nationell twitterkampanj för Lulas frigivning; samordna handling mellan vänstern i Europa och Latinamerika/Karibien.
    Men vänstern i Europa har inte stått upp mot USAs regimskiftesoffensiv i Latinamerika, utan i många fall tagit ställning för 
USA-styrda och finansierade uppror. Nu år 2019 måste FSP konstatera att USA med medialt herravälde, utpressning och omfat-
tande finansiering av kontrarevolutionära s. k. NGOer, ofta rena terrorister, lyckats vrida klockan tillbaka.

Alla vet att storbolagen och deras 
korrupta eliter och regeringar oroas 
av Kubas, Venezuelas, Nicaraguas 
och Bolivias utmanande antiimpe-
rialism och antikapitalistiska håll-
ning. Och vi vet att de stöder USAs 
irreguljära krigföring med våldsam-
ma gatuupplopp och ekonomiska 
sanktioner för regimskifte i Venezu-
ela och Nicaragua. 
    Alla varianter är tillåtna, innefat-
tande militär invasion och tillsättan-
det av lakejregimer. Fallen med 
oduglingen Guaidó i Venezuela och 
den löjliga Limagruppen med OAS’ 
generalsekreterare Luis Almagro i 
ledningen ingår i Trumps bedröv-
liga plan. 

Mot Venezuela riktas en krigsplan för 
att befästa och bredda strategin för 
total kontroll över Amazonas och 
de andinska energifälten. Jänkarnas 
projekt behövs för att återerövra 
södern. Det ledde till statskuppen 
mot Dilma Roussef i Brasilien, den 

25e Sao Paulo Forumet 2019 i Venezuela — bakgrund av Eva Björklund

juridiska kuppen mot Christina 
Kirchner i Argentina, fängslandet 
av Lula da Silva i Brasilien, avfäl-
lingen Lenin Morenos kidnappning 
av Ecuadors regering, och förtryc-
ket av jordbrukarna i Arequipa- och 
Moqueguaområden, som kämpar 
mot Southern Peru Copper Cor-
porations rovgirighet, uribismens 
återkomst till Colombia och mot 
Kuba tillämpningen av Helms-Bur-
tonlagens omänskliga tredje kapitel, 
som sedan 90-talet tydligt uppvisar 
folkmordsavsikter. 

För att undergräva Venezuelas re-
volution och det folkliga samarbe-
tet i Latinamerika och motivera 
nya aggressioner, hävdar USA att 
Venezuela begår brott mot mänsk-
liga rättigheter. I detta syfte kom 
den anpassliga FNs människorätts 
kommissarien Michelle Bachelet ut 
ur garderoben för att som sin lägga 
fram en USA-styrd osaklig rapport 
som grund för USAs brutala krig-

Samlat motstånd 
mot USA-imperialismen

Sedan statskuppen och oljesabotagen 2002 och 2003 mot president 
Hugo Chávez i Venezuela, och statskuppen 2009 mot Honduras folk-
valda regering, tillämpar Washington en hittills – tyvärr – framgångs-
rik strategi för att vända förändringsprocesserna i flera länder.
Mot det samlades i somras hela Latinamerikas och Karibiens folkliga 
partier och rörelser till sitt 25e Foro de Sao Paulo i Caracas

föring, och ambitioner att dra höga 
venezolanska tjänstepersoner inför 
Internationella Brottmålsdomstolen 
och inleda en militär »humanitär in-
tervention« i Venezuela och tillsätta 
en marionettregering.  

USAs plan för världsdelen inne-
bär att den bolivarianska utopin 
ska begravas. Detta är den avsikt 
som Trumps särskilda ombud för 
Venezuela,  Elliot Abrams, lade 
fram inför USAs senat i år. Som alla 
kommer ihåg innebar den bolivari-
anska revolutionen att världsdelens 
sociala rörelser och vänsterpartier 
stärktes med Venezuelas oböjliga 
antiimperialistiska hållning och så 
klart, världens största oljereserver.
    Med Kuba och Venezuela upp-
stod former och möjligheter för 
regional integration (ALBA-TCP, 
Petrocaribe, Unasur, Celac och 
teleSUR) som främjade samarbetet 
folken emellan och bromsade USAs 
kriminella utrikespolitik. 

H

Sao Paulo Forum 1990… Foro de Sao Paulo
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Svensk-Kubanska Föreningen har aktivt och konsekvent 
stött det nicaraguanska folket och Sandinisterna FSLN 
ända sedan upproret mot Somozadiktaturen på 1970-talet. 
Under kriget mot contras och USA:s folkrättsvidriga attac-
ker under 1980-talet stod vi, liksom Kuba, vid Nicaraguas 
sida. Likaså under åren av nyliberalism 1990 till 2006, 
liksom under förra årets USA-initierade statskuppsförsök. 
    Vi har under årens lopp genomfört flera projekt i landet 
och på olika sätt bidragit med våra begränsade resurser. 
Så sent som i julas såg vi till att tusentals fattiga barn runt 
staden León fick julklappar och uppleva festligheter.
   Därför var det inte förvånande att vi bjöds in till firandet 
av 40-årsdagen av segern över Somoza, 19 juli. Vi hade en 
liten grupp på hedersläktaren. Här följer en rapport:

Upp emot en halv miljon människor samlades runt 
Plaza de la Fe den 19:e juli för att fira den nicaraguanska re-
volutionens 40-årsjubileum. Efter att sandinistfronten FSLN 
dragit undan mattan för förra årets USA-stödda kuppförsök 
och gatorna återigen är säkra och fria från våld, så kunde 
busskaravanerna i år samla deltagare från hela landet i 
vad Daniel Ortega beskrev som »40-årsdagen för revolutio-
nens seger, som också är första årsdagen för segern över 
kuppförsöket«.

Kubas vicepresident Salvador Valdés var på plats för 
att hälsa den nicaraguanska revolutionens 40-årsdag med 
hela det kubanska folkets solidaritet:
— Kuba kommer aldrig ge upp sina principer. Kuba kommer 
aldrig överge sitt patriotiska och internationalistiska upp-
drag. Kuba kommer aldrig sluta försvara våra bolivarianska, 
venezolanska och nicaraguanska bröder.

Venezuelas vicepresident Delcy Rodriguez höll ett 
intensivt anförande, och levererade en känga åt Trump och 
Vita Huset som möttes av rungande applåder från hela den 
gigantiska publiken:

Svensk-Kubanska med på revolutionsfesten i Nicaragua • 40 årsdagen för revolutionens seger

Vi säljer oss aldrig! Och vi ger aldrig upp!

— Vi vill minnas löftena från valkampanjen, där Trump sa att 
han inte skulle lägga sig i andra länders interna angelägen-
heter. Nåväl, jag tänker påminna honom – han ska hålla sina 
extremistgarden långt borta. Herr Bolton och herr Pompeo 
ska hålla sina fingrar borta från Nicaragua, de ska hålla sina 
fingrar borta från Kuba, och de ska hålla sina fingrar borta 
från Venezuela.

När Daniel Ortega sen gick upp som siste talare, så 
började han sitt anförande med att påminna om att vägen 
framåt måste börja med fred i landet:
— Vad är vägen vi måste ta för att kunna jobba, studera, få 
sjukvård, bygga skolor, bygga vägar, för att kunna vara soli-
dariska med de nicaraguanska bröder och systrar som tyvärr 
fortfarande lever i fattigdom? Vad är den grundläggande för– 
utsättningen? Freden! Givetvis är det freden.
    Han fortsatte med att reflektera över läget i landet och 
omvärlden, och slog fast att de reaktionärer som genomfört 
kuppförsöket, som sedan flytt landet och nu kräver om-
världens sanktioner, är samma landsförrädare som alltid 
 — samma människor som sålde landet till William Walker på 
1850-talet och samma människor som tjänat på att exploa-
tera folket med hjälp av Somozadiktaturens förtryck. 
    Därefter lovade han att nästa val skulle hållas 2021, precis 
enligt vallagens påbud, och att den reaktionära högerns krav 
om att flytta fram valet inte skulle mötas. De valreformer 
som krävs för att göra valsystemet säkrare skall genomföras 
i enlighet med konstitutionen.

Till slut avslutade han med att påminna om att FSLN 
aldrig kommer att sitta tyst och gå med på en ordning där 
nicaraguansk politik dikteras från Washington:
— Vi knäböjer bara inför gud, aldrig inför inkräktaren, och 
aldrig inför förtryckaren!… Vi säljer oss aldrig! Och vi ger 
aldrig upp!

Joel Assarsson 190719
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Boxningens popularitet på Kuba har 
gamla, över 100-åriga, traditioner. 
Paradoxalt nog var det inflytandet 
från USA-soldater och turistsvär-
marna från USA som lade grunden 
till sportens uppsving på ön. Men 
fram till revolutionen handlade det 
nästan uteslutande om gangster-
styrd professionell boxning.

Redan 1915 var Kuba och hästkapp-
löpningsbanan i Havanna skåde-
plats för en av världshistoriens mest 
berömda matcher. Jack Johnson, 
den förste svarte världsmästaren 
och en av de största någonsin i 
branschen, förlorade sin VM-titel 
till »det vita hoppet« Jack Willard. 
När Johnson räknades ut i 26:e (!) 
ronden, låg han fullt medveten på 
canvasen och skuggade ögonen mot 
solen.
    Långt senare avslöjades det att 
Johnson fått ett ultimatum av ame-
rikanska myndigheter: förlora och 
återvänd till USA. Eller vinn och 
kom aldrig mer tillbaka. Johnson 
hade då varit i exil sedan 1912, efter 
att han enligt the Mann Act ankla-
gats för kidnappning sedan han fört 
sin vita flickvän och senare hustru 
Lucille Cameron över en delstats-
gräns med, som det hette i arreste-
ringsordern, »omoraliska avsikter«.

Johnson-matchen populariserade 
ytterligare boxningen på Kuba, 
och de bästa boxarna lockades över 
till proffskarriärer i USA. Många 
erövrade VM-titlar i en tid då det 
fanns åtta viktklasser och en världs-
mästare i var och en av dem och inte 
som nu 10-12 organisationer med 
17-18 »mästare« i varje.
    Gerardo »Kid Gavilán« Gonzá-
lez (1926-2003) och Eligio »Kid 

Chocolate« Sardinas (1910-1988) är 
två av boxningshistoriens bästa och 
mest klassiska mästare. I kategorin 
precis under finns världsmästarna 
Jose Napoles (1940-) och Ultiminio 
Ramos Zaquiera med det enklare 
ringnamnet Sugar Ramos (1941-
2017). Världsmästaren Benny »The 
Kid« Paret från Santa Clara avled i 
ringen i en TV-sänd titelfight mot 
Emile Griffith i New York i mars 
1962, i en av de mest uppmärksam-
made och brutala pro-boxningsmat-
cherna någonsin. Paret blev bara 25 
år gammal.

Under 20 år, från 1941 
till 1960, var Niño 
Valdés (1924-2001) 
ett världsnamn i den 
professionella tung-
vikten. Trots en hög 
ranking fick Valdés 
aldrig någon titelfight 
- tungviktsvärldsmäs-
taren Joe Louis ville 
inte möta honom, 
liksom inte heller 
Louis efterföljare 
Ezzard Charles, Jersey Joe Walcott, 
Rocky Marciano, Floyd Patterson 
och Ingemar Johansson.

De kubanska proffsboxarna i USA 
styrdes ofta av maffian, och med få 
undantag dog alla de kända namnen 
sönderslagna och utfattiga. När Kid 
Gavilan avled i en hjärtattack 2003 
begravdes han i en omärkt fattiggrav 
i Miami. Åtta boxningsveteraner, 
bland dem Mike Tyson och Rober-
to Duran samt Muhammad Alis 
mångårige tränare Angelo Dundee, 
betalade för att få Kid Gaviláns 
kropp uppgrävd och begravd på nytt 
på en annan del av kyrkogården. De 

lät också uppföra en gravsten för att 
hedra Gaviláns minne.

Efter revolutionen stoppades den 
korrumperade och maffiastyrda 
proffsboxningen på Kuba, och den 
i princip obefintliga amatörspor-
ten började byggas upp med hjälp 
av tränare från DDR och Sov-
jetunionen. Det var den sovjetiske 
tränaren Andrej Tjervonenko som 
på kubanskt uppdrag skapade det 
berömda boxningsinstitutet Escuela 
de Boxeo i ett gammalt gym i Ha-
vanna. Där fanns blivande kubanske 
mästertränaren Alcides Sagarra 
Carón, som med boxare som Teofilo 
Stevenson och Felix Savon eröv-
rade de internationella ringarna. 
Tillsammans vann Stevenson och 
Savon sex olympiska guld och nio 
VM-titlar.

100-årig boxningstradition på Kuba
Boxningen visade sig än en gång vara en av Kubas vinnande 
grenar i de PAN-amerikanska spelen som avgjordes i Lima, 
Peru nyligen. Idag har Kuba drygt elva miljoner invånare och 
cirka 20.000 registreradee boxare. Jämför med Sverige med 
något mindre folkmängd och 800 registrerade boxare. Janne 
Bengtsson skriver om boxningen på Kuba i några artiklar.

Stevensons inställning har också i 
hög grad präglat den kubanska box-
ningen. 1980 fick den då 28-årige 
och ännu bara dubble OS-guldme-
daljören ett erbjudande om fem mil-
joner dollar för ett proffskontrakt 
och en match mot Muhammad Ali. 
Stevenson tackade nej med ett utta-
lande som gått till historien: »Vad är 
en miljon dollar mot kärleken från 
åtta miljoner kubaner?!«

Stevenson åkte istället till OS i 
Moskva och vann sitt tredje olym-
piska guld. Efter karriären var han 
både parlamentsledamot och en av 
de ledande gestalterna i det kuban-



Kuba håller ställningen världens 
ledande boxningsnation. Kubaner-
na dominerade stort när Paname-
rikanska mästerskapen avgjordes i 
den peruanska huvudstaden Lima i 
månadskiftet juli-augusti.
    Kuba skickade tio man till mäs-
terskapen som bjöd på högklassig 
boxning. De kom hem med åtta 
guld, ett silver och ett brons. Ett 
närmast osannolikt facit.

På twitter hyllades landets boxare av 
den kubanske presidenten Miguel 
Diaz-Canel som intresserat följde 
turneringen: »En fantastisk insats 
av de kubanska boxarna i Lima. 
Jag gratulerar vårt lag och ledarkol-
lektivet«, skrev Diaz-Canel sedan 
Erislandy Savón vunnit finalen i 
tungvikt (upp till 91 kg) över Julio 
Castillo från Ecuador och satt en 
effektiv punkt för den kubanska 
boxningstriumfen i Lima.

När finalpasset inleddes vann Lázaro 
Álvarez i lättvikt (60 kg) mot domi-
nikanen Leonel De Los Santos och 
olympiske guldmedaljören Roniel 
Iglesias i welter (69 kg) mot Rohan 
Polanco från Dominikanska Repu-
bliken. Vidare turneringens bäste 

boxare, den fyrfaldige världsmäs-
taren och OS-mästaren från 2016 
Julio La Cruz som i lätt tungvikt 
(81 kg) enkelt besegrade Marley 
Machado från Brasilien, innan 
han lämnade ringen insvept i den 
kubanska flaggan. Supertungvikta-
ren (+91 kg) Dainier Peró besegrade 
lika enkelt colombianen Cristian 
Salcedo.

Dagen efter var det Osvel Caballeros 
tur att vinna stort över USA:s Duke 
Ragan i bantamvikt (56 kg) innan 
världsmästaren Andy Cruz segrade 
knappt över USA:s Keyshawn Davis 
i lätt welter (64 kg). Den kubanska 
guldfesten fortsatte med olympiske 
mästaren Arlen López som klart be-
segrade Brasiliens Hebert Carvalho 
i mellanvikt (75 kg). Innan alltså 
Savón strök under den kubanska 
dominansen med sin seger i super-
tungvikt. 

De två kubaner som inte vann guld 
var lätte flugviktaren (48 kg) Dami-
an Arce som föll i semifinalen mot 
Puerto Ricos blivande guldmedaljör 
Oscar Collazo och flugviktaren (51 
kg) och världsmästaren Yosbani 
Veitía som sensationellt förlorade 
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ska boxningsförbundet. 1989 fick 
han FN-organet Unescos Pierre 
de Coubertin Fair Play-pris för sin 
sportsmannanda och för sin gärning 
för idrotten. Stevenson avled 2012, 
60 år gammal.

Den förre världsmästaren i fjädervikt, 
irländaren Barry McGuigan, förkla-
rade en gång de kubanska boxarnas 
framgångar så här: »Kubanerna ser 
alltid större och starkare ut än andra 
boxare i deras respektive viktklass. 
De tränar på högsta nivå och de har 
den perfekta fysiken: långa, smidiga 
och med breda skuldror. De har trä-
nare av världsklass och en disciplin 
av järn. Det är en explosiv kombina-
tion.”

De första kubanska boxarna som tog 
medalj i OS var Enrique Requeife-
ros (63,5 kg) och Rolando Garbey 
(71 kg) som båda förlorade finalerna 
i OS i Mexiko City 1968. Tre år 
senare, i München 1972, stod en 
kuban överst på prispallen för första 
gången: bantamviktaren (54 kg) 
Orlando Martinez. Han fick senare 
under finalpasset sällskap av Emilio 
Correa (67 kg) och Téofilo Steven-
son (91 kg).

Resten är idrottshistoria!

PanAm-spelen

Nu Kuba ledande boxningsnation
Kuba håller ställningen som en av världens ledande boxnings-
nationer. Kubanerna dominerade grenen stort när Panameri-
kanska mästerskapen avgjordes i den peruanska huvudstaden 
Lima under några veckor i månadskiftet juli-augusti i år.
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Medan det är tillåtet för kvinnor 
att tävla nationellt och internatio-
nellt i brottning, samtliga övriga 
kampsporter och tyngdlyftning, så 
utgör boxningen den sista machis-
mo-bastionen inom den kubanska 
idrotten.

Det är okej för kvinnor att träna 
boxning. Men inte mer. När den 
olympiska boxningen öppnades för 
damer i London 2012 och antalet 
nationer med damboxning ökade 
markant, valde det kubanska box-
ningsförbundet att ligga lågt. 
— Kvinnor ska inte boxas, de ska 
vara vackra och inte ta emot slag 
mot ansiktet, förklarade den ku-
banske förbundstränaren Pedro Ro-
que för denne artikelförfattare då.

I Svenska Dagbladet fick han svar 
av svenska tjejboxningspionjären 
Bettan Andersson som tyckte att 
den kubanska inställningen var 
både beklaglig och förvånande:
— Den hänger inte ihop med Kubas 
övriga syn på jämställdhet i sam-
hället. Det är också förvånande att 
Kuba inte tog steget att införa dam-
boxning när det blev en OS-gren. 
Andra länder där damboxningen 
inte fanns, gjorde det när sporten 
fick OS-status, sade Bettan Anders-
son.
    Men trots förbudet att gå upp i 
matchringen, finns det det gott om 
boxande kvinnor på Kuba. Idamelys 
Moreno, 27, är en av dem. Moreno 
tränas av Emilio Correa, världsmäs-
tare 2005 och olympisk silvermedal-

jör 2008. Han är övertygad om att 
de kubanska tjejerna skulle kunna 
lyckas internationellt.
— Hon (Moreno) är en boxare med 
massor av entusiasm och stor fysisk 
kapacitet. Hon är långt ifrån så bra 
nu som hon kan bli, sade Correa 
nyligen i en intervju för France24.
    Men när tjejerna får tillstånd att 
boxas så är potentialen enorm - det 
här är ju boxningens egen ö.

Moreno riktar kritiken mot för-
bundet och ledarna inom sporten.
—  Vi har aldrig fått chansen, sade 
Idamelys Moreno till France24. Kil-
larna hjälper oss, de diskriminerar 
oss inte. Det är ledarna i kostym 
som håller på så här.
    För tre år sedan deklarerade 
det kubanska boxningsförbundets 
(FCdB) ordförande Alberto Puig att 
en regeländring var på gång. Men 
det stannade vid ord. Inget hände. 
Något som upprört bland andra le-
gendariske tränaren Alcides Sagarra 
Caron, 82, mannen bakom Teofilo 
Stevenson och hela den mäktiga ku-
banska 70- och 80-talsgenerationen 
av boxare.
— De kubanska kvinnorna kan inte 
förnekas rätten att utöva boxnings-
sporten. Kvinnorna kommer att 
ta sin plats i den här sporten. Det 
är bara en tidsfråga, säger Sagarra 
Caron.
    Nu hoppas de kubanska box-
ningstjejerna på att få delta i kvalet 
till OS i Tokyo nästa år.

Janne Bengtsson

finalen mot dominikanen Rodrigo 
De La Rosa.
— Vi är bäst i världen. Vi är alltid 
redo att göra vårt bästa och vi har 
en enorm press på oss. Boxnings-
traditionen är stark på Kuba, vi 
har massor av mästare och vi har 
en ny generation på gång som 
hoppas kunna bli mästare, sade 
lättviktsmästaren och trefaldige 
världsmästaren Lázaro Álvarez till 
spelens hemsida och dedikerade sin 
guldmedalj till Fidel Castro och det 
kubanska folket.

Landslagets tekniske chef Rolando 
Acebal var mycket belåten över 
motståndet:
— Den här turneringen var starkare 
än den förra (i Toronto 2015). Vi 
visste att det skulle bli svårt: Kuba 
var inte det enda landet som kom 
med sina toppmän, USA, Colombia 
och Brasilien var inte långt efter. Vi 
hade diskuterat möjligheten att ta 
sju guld. Vi överträffade det, sam-
manfattade Acebal turneringen i 
Granma.

Efter några magra år är den kuban-
ska boxningen tillbaka med besked.
    Medan boxarna glänste förbyt-
tes dock den tänkta stora triumfen 
i nationalsporten baseboll till ett svi-
dande fiasko. Av de sammanlagt 14 
guld som delats ut i baseboll sedan 
1963, har Kuba vunnit elva, plus ett 
silver och två brons. Nu gick laget 
inte ens till medaljrunda.
    Efter en medioker insats och 
stryk med 9-10 i placeringsmatchen 
mot Dominikanska Republiken blev 
det bara en förnedrande sjätte plats 
för kubanerna.

Prensa Latina levererade ett stenhårt 
omdöme: »Dominikanerna lämnade 
oss liggande på marken medan gar-
dinen drogs ned, efter ett sorgligt 
spektakel som vi aldrig kommer att 
glömma. Men nu… vem ska ska be-
tala för det krossade porslinet? Vem 
är ansvarig för detta usla resultat?«

Janne Bengtsson

Vill Du veta mera om kubansk boxning? 
Kolla vår hemsida: Kultur /Film: The Peoplé s Fighters – om kubansk boxning.
Dokumentär på 86 minuter. Spanska/engelska: The powerful story of how a 
revolutionary boxing experiment produced Teofilo Stevenson and a legacy of 
Cuban success at the Olympic Games.

Boxningen på Kuba

Var är brudarna?!
Kubanska boxare har vunnit 37 olympiska guldmedaljer 
och 19 olympiska silvermedaljer. Därtill 76 VM-medaljer.
Alla medaljörer är män.
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VÄGEN TILL 
BARACOA

FOTOGRAFIER
LINDA LUNDGREN

Med havet på den ena sidan och 
med de palmklädda bergen på den 

andra – där i den tropiska zonen 
ligger Baracoa, den första staden 

som grundades på Kuba.
Linda Lundgren har gjort flera 

resor till Kuba och fick 2016 ett sti- 
pendium från Maria Adlercreutz’ 

Stipendiefond för studier och 
information om Kubas ekologiska 
utveckling.Hon ger i år ut boken 

Vägen till Baracoa med 74 fotosidor 
på det egna bokförlaget Hildur.

Förra året gav Linda Lundgren 
också ut en fotobok:

Kuba – människor, orkaner 
och kakao

Sök mer information på hennes 
hemsida:

www.bokforlagethildur.se



2002 skapade Bush–administra-
tionen ett program för att träna 
latinamerikanska jurister och andra 
som skulle »gå i krig mot korruptio-
nen« i sina hemländer. En brasili-
ansk domare Sérgio Moro var med 
i USA:s program. Utrustad med 
(des-)information från USA startade 
han krig mot dåvarande presiden-
ten Lula och dennes Arbetarparti i 
Brasilien. Han vann kriget. 
    2018 kastades Lula i fängelse på 
basis av tvivelaktiga anklagelser. 
Protokoll från samtal mellan doma-
ren Moro, åklagaren och andra visar 
att avsikten inte var att skipa rätt-
visa, utan målet var att fängsla Lula 
så att hans parti inte skulle kunna 
vinna presidentskapet. 
    Intrigen lyckades och den extre-
me högerpolitikern Jair Bolsonaro 
vann valet. Efter ha svurits in ut-
nämnde han omedelbart Moro till 
justitieminister.

Bolsonaro började omedelbart 
att ägna sig åt USA:s prioriteringar. 
Särskilt de fattiga brasilienarna 
fick lida för detta; deras tillgång till 
hälsovård beskars drastiskt.
    Under sin valkampanj lovade 
Bolsonaro att omvandla program-
met Mais Médicos (fler läkare) som 
påbörjades 2013 när en vänsterre-
gering hade makten. Programmet 
sände läkare till Brasiliens småstä-
der, ursprungsbefolkningens byar 
och de våldsamma låginkomstområ-
dena i storstäderna. 
    Omkring hälften av Mais Médi-
cos var från Kuba och skickades 
ut till trettiofyra avlägsna byar och 
de fattigare kvarteren i mer än fyra 

tusen städer, platser som de etable-
rade brasilianska läkarna i stort sett 
undviker.
    Två veckor efter att Bolsonaro 
vann valet, kallade Kuba hem alla 
sina läkare. Det fanns då samman-
lagt 11.500 kubanska läkare i Bra-
silien. 

The Economist förklarade af-
fären: De kubanska läkarna deltar 
i Brasiliens program Mais Médicos 
som syftar till att förse de avlägsna 
och illa försörjda områdena med 
läkarvård genom att anställa utländ-
ska läkare, i första hand från Kuba. 
    Programmet kom till som ett 
svar på de massprotester som 2013 
skakade Brasilien mot den offentliga 
sektorns låga kvalitet inbegripet 
hälsovårdens. 
    Brasiliens regering överför 4.500 
USD per månad till den kubanska 
regeringen efter att ha tagit en fem-
procenting administrationskostnad. 
Den kubanska regeringen betalar 
läkarna en månadslön på 1 250 
USD och behåller resten. De lokala 
myndigheterna står för kost och logi 
enligt programmet. 

De flesta kubanska läkare som 
anmält sig frivilligt till programmet 
gillar det.
    Yanet Rosales Rojas, 30 år, till-
bringade tre år med arbete i den 
brasilianska staden Pocos de Caldas, 
där hon i genomsnitt tjänade mer än 
tio gånger så mycket som hon kun-
nat göra i Kuba. Förra året återvän-
de hon till Kuba och var då i stånd 
att köpa en lägenhet i Havanna. 
– Man tjänar mycket mera än i 

Kuba. Jag har alltid velat resa och 
behandla människor i andra länder. 
Det här var en möjlighet för mig, 
sade hon. 
    Att hyra ut läkare är en av Kubas 
främsta exportinkomster som be-
tyder mer hårdvaluta än turismen. 
Förra året inbringade kubanska 
läkares och sjuksköterskors tjänster 
elva miljarder dollar jämfört med tre 
miljarder från turismen.
    Möjligheten att tjäna pengar 
utomlands är ett viktigt skäl att 
studera medicin. Läkarutbildningen 
är gratis i Kuba. De inkomster som 
kommer det kubanska hälsominis-
teriet till del används till utrustning 
av Kubas kliniker och till medi-
cinimport. Kuba tillhandahålla fri 
sjukvård till alla sina medborgare.

Men det var inte alla kubanska 
läkare i Brasilien som ville återvän-
da hem till sitt land. Över två tusen 
valde att stanna i Brasilien, men när 
kontrakten med Kuba upphörde var 
de inte längre behöriga att utöva sitt 
yrke förrän de gått igenom ett prov 
som Brasiliens hälsoministerium 
inte genomfört på flera år.
    Läkarna hade inte bara förlorat 
sitt professionella arbete och sin lön 
utan de blev tvungna att ta lågavlö-
nade, okvalificerade arbeten.
    Bolsonaro hade lovat att ersätta 
de kubanska läkarna med brasilian-
ska. Men de räckte inte till. Inte hel-
ler ville de arbeta i avlägsna städer 
eller slumområden.

I början av året såg det ut som att 
Bolsonaro skulle uppfylla sitt löfte, 
men det visade sig att tusentals av 
de nya rekryterna antingen lämnat 
sina poster eller uteblivit helt.
    Sammanlagt har tjugoåtta miljo-
ner personer i hela Brasilien förlorat 
tillgången till läkare.
– I flera stater saknar såväl klini-

Kubanska läkare ger vård till den som behöver 
– USA försöker hindra det!

Trumpadministrationen vill återta sin hegemoni över Latin-
amerika. Kuba är ett av dess främsta måltavlor. Med hjälp av 
sina högerallierade tar den sikte på Kubas mest lyckade export 
– läkare till länder som behöver dem.

Tidskriften KUBA18



Nr 3/2019 19

kerna som deras patienter en läkare, 
förklarade Ligia Bahia som är pro-
fessor vid Rio de Janeiros federala 
universitet. Det är ett steg bakåt. Ti- 
dig diagnos, övervakning av barn 
och graviditeter har hindrats liksom 
redan pågående behandlingar.

Trumpadministrationen tycker 
om Bolsonaros åtgärder. Den vill 
svälta ut Kuba från den hårdvaluta 
som uthyrningen av läkare inbrin-
gat. 
    Ett annat skäl är att utmåla 
Venezuela som måltavla. Omkring 
50.000 kubanska hälsovårdsarbe-
tare är verksamma i sextiosex länder 
över hela världen. Hälften av dessa 
är i Venezuela medan 11.456 tidi-
gare var i Brasilien. 
    De kubanska läkarna lämnade 
Brasilien och USA trycker på för att 
även få dem i Venezuela att också ge 
sig iväg. Trumps nationella säker-
hetsrådgivare John Bolton har falskt 
hävdat att de kubanska läkarna i 
Venezuela är militär personal som 
borde lämna landet.
    Kubas revolutionära armé har 
totalt inte mer än 39.000 reguljära 
trupper. Att påstå att mer än hälften 
av dem skulle vara i Venezuela grän-
sar till vansinne. 

Kubanska läkarprogrammet är 
bra för Kubas folk. Tiotals miljo-
ner i andra latinamerikanska och 
afrikanska länder är beroende av 
läkarna för sin grundläggande häl-
sovård.
    Det faktum att USA försöker för-
störa det kubanska läkarprogram-
met visar att den inte har någon 
avsikt att ge vård till människor som 
skulle behöva den.

Översättning Gábor Tiroler
Nätverket Medicinare för Kuba

I Matanzas har utdelningen av preventiva piller mot HIV påbörjats
I samhället Cárdenas, i Matanzasprovinsen på Kuba, har profylaktiskt utdelningen av ett 
förebyggande medel mot HIV börjat delas ut till personer som inte bär på viruset. Enligt ex-
perter i opinionen har medicinen kapacitet att minska smittorisken med 90% för personer 
utsatta för infektioner som tar medicinen oregelbundet. 
    Tabletterna delas ut gratis till personer som är i riskzonen med följaktligen stor risk att 
dra på sig sjukdomen. Det handlar om ett projekt som drivs tillsammans med en panameri-
kansk organisation och Kuba kommer att komplettera det arbete som drivits under flera år 
kring nämnda infektion.

Källa Cubadebate

Kuba – mest hälsosamma landet i Latinamerika och vinner även över EU
Enligt den senaste informationen från specialisten Bloomberg, tar Kuba plats nummer 30 
i rankingen mellan de mest hälsosamma länderna år 2019. 169 nationer ingår i ett index 
framtaget utifrån aktuella kunskap om det allmänna hälsotillståndet. Den tidigare jämfö-
relsen publicerades 2017 och Kuba hade då plats nr 31.
     Den största ön i Antillerna – Kuba – är således det första landet i Latinamerika som 
förekommer på listan och en av de få i den s.k tredje världen som kommer med. USA hittar 
man fem platser längre ner på plats 35. 
    Jämförelsen mäter olika variabler som förhoppning om livslängd, konsumtion av tobak 
och övervikt. Den tar även med miljöfaktorer som tillgång till vatten och till hälsovård.

Cubadebate

Den kubanska medicinen Heberprot-P introduceras i Mongoliet
Mongoliet hör till de mer än tjugotalet länder som i sin sjukvård skriver ut den kubanska 
medicinen Heberprot–P, ett revolutionärt läkemedel vid behandling av bensår som en följd 
av diabetes. (Se förra numret av Tidskriften Kuba!)
    Vid förra årets slut hade Heberprot–P förskrivits till mer än 300.000 personer på olika 
håll i världen. Sedan 2007 när Kuba massivt intoducerade medlet i sitt nationella sjuk-
vårdssystem och började registrera och marknadsföra i olika länder.
    Idag kan 25 länder sammantaget ha registrerats och infört Heberprot–P, inklusive 
Ryssland, Venezuela, México, Brasil, Kuwait, Kina, Ukraina, Argentina, Turkiet, Vietnam, 
Colombia, Slovakien (först inom EU) och nyligen USA tack vare en licens trots blockaden.

ACN

Díaz-Canel om Bolsonaro och de kubanska läkarna
Den kubanske presidenten Miguel Díaz-Canel förklarade att den brasilianske makthava-
ren, Jair Bolsonaro, ljuger om de kubanska läkarna i landet och visar sin underdånighet 
mot USA.
— President Bolsonaro ljuger än en gång och hans krypande för USA är skamlig. Hans 
vulgära förtal av Kuba och programmet #MaisMedicos /Fler Läkare/ kan aldrig lura vårt 
brasilianska broderfolk, som väl känner den storsinthet och mänsklighet som fanns i det 
kubanska medicinska samarbetet, skrev den kubanske ledaren på Twitter.
    Det var Díaz-Canels svar  på Bolsonaros påstående att närvaron av de kubanska hälso-
specialisterna i Brasilien, hade som uppgift att skapa källor till gerilla.
    Redan under sin kampanj inför presidentvalet gjorde han ett frontalangrepp på program-
met #Mais Médicos, som gett stöd till olika befolkningsgrupper i Brasilien med positivt 
resultat för deras hälsotillstånd.
    Bolsonaros aggresiva attacker mot de kubanska läkarna ledde till att Kuba avbröt sitt 
deltagande i programmet. 

Prensa Latina agosto, 2019

Medicinska nyheter
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Imelda Daza om Colombia och Venezuela

Imelda Daza är efter många år 
i landsflykt i Sverige, åter i den 
politiska hetluften i Colombia. Hon 
har hunnit vara såväl guvernörs- 
som vicepresidentkandidat. Efter 
fredsavtalet satt hon ett år i landets 
Nationalförsamling. 

Imelda är en gudabenådad talare, 
men det var en mörk bild av läget 
som hon målade upp. Hon talade 
om fredsprocessen som kastats på 
sophögen av den nuvarande rege-
ringen. Medan den tidigare FARC-
gerillan uppfyllt sin del av avtalet till 
punkt och pricka. 
    President Ivan Duque, god vän 
med Donald Trump, är en mario-
nett i händerna på fascisten och 
tidigare presidenten Alvaro Uribe, 
som har nära band till knarkmaffian 
och paramilitären som har inget 
intresse av fred, utan föredrar krig. 

Fredsavtalet bestod av fem delar:
1. Flera miljoner hektar jord 
skulle delas ut till jordlösa bönder 
och de skulle få handlingar som 
visade att de var ägare. Inget har 
hänt, bönderna är fortsatt jordlösa.

2. Demokratin skulle utvecklas 
genom att främja politiskt deltagan-
de av alla medborgare. Speciell 
hänsyn skulle tas till offer för 
konflikten, eftersatta områden 
och isolerade samhällen. Detta 
har stoppats av fiender till freden i 
Kongressen. Oppositionen skulle ha 
en given plats och dess rättigheter 
respekteras. Regeringen ignorerar 
detta. Detsamma gäller det korrupta 
valsystemet som skulle göras om. 
Det har lagts till handlingarna. 
 
3. Avtalet säger att kokaodlin-
garna ska upphöra och ersättas 
av produktion av livsmedel. De 

demobiliserade gerillasoldaterna 
har deltagit i arbetet enligt avtalet. 
De illegala odlingarna skulle inte 
besprutas med gift då det förgiftar 
såväl bönder som mark. Men 
regeringen föredrar att, i strid 
mot avtalet, spruta glyfosat över 
grödorna och förgiftar människor 
och natur, samtidigt som det inte 
gör slut på kokainproduktionen. 

4. En sanningskommission 
skulle bildas och kompensation 
skulle utgå till de ca 8 miljoner 
offren för den väpnade konflikten. 
Det skapades en tillfällig freds-
domstol, JEP, för att granska och 
döma skyldiga militärer, para-
militärer, företagare, politiker och 
före detta gerillasoldater.
    Den nuvarande regeringen lå-
ter JEP enbart döma exgerilla 
från FARC och inte någon av de 
andra utövarna. JEP arbetar under 
stora svårigheter. Regeringen vill 
avskaffa JEP för att de skyldiga 
för brotten mot mänskligheten ska 
förbli ostraffade och offren inte få 
upprättelse. Sanningskommissionen 
fungerar med stora svårigheter och 
mot viljan hos fredsfienderna. 

5. Slut på konflikten. Enligt den 
skulle FARC förflyttas till bestämda 
områden och lämna in sina vapen. 
Likaså skulle gerillan överlämna alla 
sina tillgångar, som skulle användas 
för att kompensera offren. Allt 
detta har uppfyllts av den tidigare 
gerillan FARC, som ombildats till 
ett politiskt parti. 
 
Colombia är ett land där den 
mest fundamentala rättigheten inte 
tillgodoses: Rätten till liv.
    I genomsnitt mördas drygt en 
person om dagen från olika sociala 
rörelser. Det handlar om fackliga 
ledare, främst bland gruvarbetare. 
Om vänsteranhängare, om ledare 
för småbönder som försvarar sin 
jord, om miljöföreträdare, om 
ursprungsbefolkning, om tidigare 
gerillasoldater som nu inte kan 
försvara sig, eller helt enkelt om 
människor som försöker organisera 
grannskapet för bättre förhållanden.
    Morden mot sociala ledare är 
selektiva och kontinuerliga. Efter att 
fredsavtalet skrevs under har 935 
sådana mord utförts. Syftet är att 
oskadliggöra och krossa all folklig 
rörelse och hindra framväxten av 

Imelda Daza, känd politiker i Colombia, var på ett kort besök 
i Sverige i juni. I Jönköping hann Svensk-Kubanska arrangera 
ett mycket uppskattat möte med kort varsel.

Imelda Daza trollband publiken
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demokrati. Dessutom har 135 f.d. 
gerillasoldater från FARC mördats. 
Fienden vill förgöra och förnedra 
de tidigare gerillasoldaterna och 
hindra FARC från att driva fredlig 
politik. Våldet drabbar såväl män 
som kvinnor. 

En spännande frågestund följ-
de. Imelda, som utsattes för ett 
attentatsförsök 2016, fick frågan om 
hon inte var rädd. 
— Jo, jag är rädd hela tiden. Vi bor i 
ett hus omgärdat av elstängsel, med 
övervakningskameror och vi har 
hund. Vi har fyra biffiga, beväpnade 
livvakter och två skottsäkra bilar. 
Jag går inte på gatorna, ja inte ens i 
vår egen trädgård. På söndagarna, 
när livvakterna är lediga, är vi 
inomhus. Men rädslan ger mig 
styrka att fortsätta kämpa. De 
kan inte tysta mig. Mitt liv har en 
mening.
    På en fråga om Venezuela sade 
hon bland annat:
— Chávez levde och dog inte för-
gäves. Han sådde ett frö som ut-
vecklats. Idag består Venezuelas 
folkmilis av tre miljoner personer. 
De kan vara kritiska till Maduro 
och andra politiker, men de vill 
att processen ska fortsätta och 
utvecklas. Dessa tre miljoner 
skrämmer USA från att invadera.
    Krisen i Venezuela beror på 
sanktionerna. Landet får sina 
tillgångar beslagtagna och får inte 
köpa mat och mediciner. 
— Sveriges och Margot Wall-
ströms, stöd till låtsaspresidenten 
Guaidó är en skymf mot Sveriges 
traditioner och internationell rätt. 
    Publiken tackade Imelda med 
en varm applåd och önskade henne 
lycka till i Colombia.

Zoltan Tiroler

Har du hört i medierna om internets 
explosionsartade tillväxt i Kuba?

Förmodligen har du hört om påstådda 
inskränkningar och förbud av Internet 
i Kuba. Märkligt, då rapporten Global 
Digital, publicerad av brittiska »We are 
social«, säger något annat. De rappor-
terar att Kuba är bland de 20 stater 
med snabbast tillväxt av användningen 
av Internet, det senaste året med 27 
procent.
    Ön är uppkopplad till 56 procent. En 
ganska låg andel uppkoppling, vilket i 

huvudsak beror på USA:s blockad. Men 
trots den upplever landet en explosiv-
artad ökning under de tre senaste åren. 
2018 ökade användningen av sociala 
medier med 47 procent.
    Ytterligare en myt om Kuba kan 
avlivas. Men den kommer ändå att 
utnyttjas så länge det går, inget tvivel 
om den saken.

Cubainformacion 20190709
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I de blomstrande dalarna i Matan-
zasprovinsen i Kuba, kan bina till 
skillnad från många andra håll i 
världen – svärma utan hot från 
bekämpningsmedel tack vare att 
jordbruket drivs på gammaldags vis.
    Livet är gott för Kubas bevingade 
underverk och honungsälskare. 
– Biet är varken skapat för stad 
eller landsbygd. Biet är skapat för 
bergen, säger Rogelio Marcelo Fun-
dora och blickar ut över den frodiga 
dalen öster om Havanna där hans 
bin trivs.
    Fundora och hans 54-årige bror 
Santiago Esteban är båda hängivna 
biodlare, de bäst kända från Kuba 
med 600 bikupor.
    I den idylliska dalen, några tim-
mar med bil från huvudstaden, 
berättar Santiago, att de förra året 
producerade 80 ton honung. Hans 
ansikte är täckt av ett svart nät för 
att undvika stick från bina som upp-
rörda surrar medan han hanterar en 
bikupa. 
    Med anledning av den krympan-
de bipopulationen runt om i världen 
varnar forskare och naturvårdare 
för effekterna av intensivt jordbruk, 
sjukdomar och bekämpningsmedel.
Men Kuba har blivit ett slags biod-
lingsparadis tack vare den rena 
naturen. 

Kubas miljöoberoende härrör från 
den förödande ekonomiska krisen 
på 1990-talet efter Sovjetunionens 
sammanbrott. Sovjet försåg fram 
till dess Kuba med tusentals ton 
bekämpnings- och gödningsmedel 
samt herbicider. 
    Efter Sovjets fall hade Kuba inget 
annat val än att utveckla naturliga 
alternativ och reducerade kemikalie-
användningen, skadlig för bipopu-
lationen och honungskvaliteten, till 
nästan noll.

    Den genomsnittliga honungspro-
duktionen är idag 51 kilo honung 
per bikupa, en nivå som anses hög. 
Men nationens biodlarkungars, brö-
derna Fundoras bikupor ger upp till 
160 kilo per bikupa, alltså trefaldigt 
det nationellt genomsnittet.
– Det är inget mirakel, bara mycket 
arbete«, säger Santiago. Det är ett 
oändligt jobb att byta ut drottning-
en och välja bin, säger han, med an-
siktet solbränt efter många timmars 
arbete under solen. Från sina 21 bi-
gårdar på bergssluttningen nära byn 
Navajas, öster om Havana, utvinner 
bröderna en honung som de säger är 
absolut ren – kemikaliefri.

Biodlarframgångarna betyder att 
organisk honung tillsammans med 
rom och cigarrer har blivit en av 
Kubas kvalitetsexporter. År 2018 
producerade ön 8.834 ton honung. 
Det var 1.500 ton mer än vad Api-
cuba, det kubanska biodlingsbola-
get, hade satt som mål. 
    Det är dock en bit kvar för att 
komma ikapp Argentina, Latiname-
rikas ledande producent som förde 
ut 76.000 ton på marknaden år 
2017, enligt FNs livsmedels- och 

jordbruksorganisation.
    Av den totala mängden kubaho-
nung har omkring 1.900 ton certi-
fierats som ekologisk.
– Ett nationellt rekord, säger Day-
ron Alvarez, chef för teknik och ut-
veckling i Apicuba, som har mono-
pol på exporten. Biodlare med fler 
kupor än fem måste sälja till Apicu-
ba. I utbyte ger organisationen dem 
rabatt på bränsle och utrustning.
    Nästan varje droppe exporte-
ras. Tyskland, Frankrike, Spanien, 
Storbritannien och Schweiz är hu–
vudmarknaderna och värdet var 18 
miljoner US-dollar år 2017. Och 
troligen blir det mer. 
– Vi jobbar på att komma in på den 
kinesiska och saudiska marknaden, 
säger Alvarez.

Betalningen till biodlarna är upp 
till 1.000 dollar per ton. Försälj-
ningspriset varierar men baserat på 
de senaste siffrorna från 2017 fick 
Kuba i genomsnitt 2.655 dollar per 
ton för sin honung utomlands.
– Kvaliteten är utmärkt, enligt che-
fen för Apicultural Research Center, 
Adolfo Perez. Eftersom vi använder 
så lite kemikalier kan vi säga att 

I Kuba blomstrar biodlingen
– medan antalet bin drastiskt minskar i resten av världen
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honungen på Kuba är nästan helt 
ekologisk, säger han.
    I de kubanska dalarna utsätts biet 
varken för naturliga risker eller hot 
från människan. Det kan åtnjuta 
årslånga sommartemperaturer med 
tillräcklig fuktighet för permanent 
tillgång till blommor. 
– Bina är vid mycket god hälsa, 
framhåller Santiago. Vi använder 
inga kemikalier när vi röker bikupor 
och rensar dem, och vi använder 
ingen antibiotika. 
    Antibiotika är hursomhelst svårt 
att komma åt på grund av USAs 
handelsembargo sen 1962.
    Med det är inte sagt, att de inte 
behöver använda en viss uppfin-
ningsrikedom för att hålla skadedjur 
i schack. Särskilt Varroakvalstret 
är ett problem, en liten röd parasit 
som suger blodet ur bina. Fundoras 
använder en sorts fälla som lockar 
parasiten till sig och avleder den 
från resten av bikupan.
    På skördedagen kör de två brö-
derna, tillsammans med åtta unga 
arbetare, uppför berget i en gammal 
lastbil. Så gott som alla är klädda 
i militäruniform. Materialet är 
motståndskraftigt och kamouflage-
mönstret gör inte bina så upprörda. 
    De betalar arbetarna 80 dollar i 
månaden, 50 dollar över medellön. 
Under stekande sol ska de sen samla 
honungskakor under dagen och cen-
trifugera kakorna mekaniskt så att 
honungen separeras från vaxet.
    Nu blir nackdelen med Kubas år 
av isolering uppenbar. Rogelio kla-
gar över utrustningen och säger att 
den är ålderdomlig.
– Vi behöver en effektivare centri-
fug för att utvinna honungen. Och 
lastbilen är väldigt gammal!

France 24 AFP 190410

FN berömmer Kubas miljöplaner
FN berömmer Kuba för dess planer att skydda miljön. »Kuba är en referens för sitt stän-
diga arbete för att bevara och skydda miljön och för att prioritera en hållbar ekonomisk 
utvecklingsmodell«, sade Consuelo Vidal-Bruce, från FN, bosatt i Kuba. Det skedde vid en 
ceremoni i samband med Miljövärldsdagen. 
    Akten ägde rum i Villa Clara, den provins som kommit längst i miljöarbetet. Här används 
program för att skydda naturresurser som vatten, mark, kustzoner, skogar. Likaså ökar 
tillgångnen på förnybara energikällor. 
— Detta är något som förvandlar Kuba till ett efterföljansvärt exempel för andra länder, 
sade representanten för FN:s generalsekreterare. Samtidigt firades Tarea Vida (Uppgift 
Liv), en statlig plan viktig för att möta klimatförändringarna. Det är speciellt viktigt med 
tanke på den kubanska ö-världens geografiska placering, sade Vidal-Bruce som betonade 
planens strategiska betydelsen, såväl i nu, som i framtid.
    Elba Rosa Pérez Montoya, från Kubas miljödepartement, framhöll att USA:s skärpta 
blockad mot landet inte kommer att få Kuba att backa från att skydda planeten och livet. 
Också hon framhöll det arbete som utförs i provinsen Villa Clara för att bevara miljön. Det 
gäller också provinser som Camaguey, Granma och Pinar del Rio, också de framgångsrika. 
    Vid ceremonin deltog de högsta lokala ledarna för regionen och partiet. Ett miljöpris 
tilldelades Hotell Iberostar i Varadero för dess arbete.

Freddy Pérez Cabrera, Granma 190606

Unik fabrik för ekologisk cement invigd 
Den första fabriken i världen av sitt slag för tillverkning av cement LC3, en cementtyp bestå-
ende av kalksten och kalcinerad lera (gips), utan koldioxidutsläpp, invigdes vid universitetet 
i Las Villas i maj. Där har professorn José Fernando Martirena, chef för Byggnadsteknik-
fakulteten, länge arbetat för ekologiskt byggande, där koldioxidfri cement är en nyckelfrå-
ga. Han tackade Kubas vicepresident Ramiro Valdés, som invigde fabriken.
    Fabriken har kunnat byggas upp med bistånd från Schweiz  och företaget IPAIC och har nu 
uppnått sin fulla kapacitet och ska kunna tillverka 8-10 ton dagligen. Det behövs mer än väl 
för att bygga bra bostäder, som det råder stor brist på i Kuba.
    Fabriken kommer att gå dygnet runt med dubbla skift. Argelio Abad Vigoa, chef för gruv-
företaget har ansvar för fabrikens drift, försäkrade att tillgången till råvaran var säkrad. Det 
gäller kalksten och kalcinerad lera, som finns i stora mängder.
    Fabrikens produktion kommer väl till pass för det bostadsbyggandet som landet är i akut 
behov av.  Den kommer att få hjälp av 20 likadana fabriker runt om i länen där det finns 
tillräckligt med råvaror.

Freddy Pérz Cabrera 2019-05-24

Förkortning och översättning, Eva Björklund

Kuba börjar bygga torn till vindkraftverk
Ett företag i Las Tunas kommer inom kort att kunna tillverka torn till vindkraftverk. Idag 
tillverkas tankar, skorstenar, rör och silos. Det är företaget Metunas som i samarbete med 
Kina förvärvat teknik och kunskap. Vindkraftverk kan komplettera Kubas energiförsörjning 
som kämpar med en föråldrad infrastruktur, USA:s blockad och påverkas också av krisen 
i Venezuela. Brist på drivmedel och elavbrott har skapat en oro för en ny »specialperiod« 
bland kubanerna. 
    Specialperioden under 1990-talet följde på Sovjetunionens fall. Kubas BNP föll med 35 
procent och den ekonomiska nedgången betydde brist på livsmedel, drivmedel och andra 
nödvändigheter. Kubas förre president Raúl Castro sade i april att Kuba kommer att stå 
inför vissa brister, men landet kommer inte att behöva genomgå någon ny Specialperiod.

Cuba Central Team 190809

Energi-, miljö- och klimatnyheter
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Kuba 
det bästa landet 
i Latinamerika 

för barn och 
ungdomar

Enligt en ny rapport från Rädda 
Barnen så har barn och ungdomar 
idag större möjligheter att växa upp 
friska, få skolgång och vara skydda-
de. Resultaten är de bästa de senaste 
20 åren. Resultaten från rapporten 
»Att skapa ett bättre liv för barn«, 
publiceras i samband med att Rädda 
Barnen firar 100 år.

I den globala rankningen framgår 
att det bästa landet i Latinamerika 
och Karibien inom dessa områden 
är Kuba, följt av Chile och Bar-
bados. Sämst hamnar Guatemala, 
enda landet i regionen som befinner 
sig bland de 30 sämsta. Nerifrån 
kommer sedan Honduras, Venezu-
ela, Haiti och El Salvador.

Nancy Ramirez från Rädda Bar-
nen försäkrar att de senaste 20 
åren inneburit viktiga framsteg för 
barnen. 
— Trots det finns våldet kvar som 
ett hot mot deras rättigheter. Våld 
är ett av de viktigaste orsakerna 
till barns död i Latinamerika och 
Karibien, där 70 barn dör varje dag 
av misshandel. 
— Fortfarande finns miljontals barn 
som berövas sin barndom. Sedan 
2000 har antalet mord på barn gått 
upp med åtta procent i regionen, 
säger Ramirez.

Resumen Latinoamericano 190630

Nya tåg börjar rulla i Kuba
Tåg med nya vagnar har anlänt till Kuba från Kina och ska nu börja rulla i ett projekt för att 
uppgradera järnvägstransporterna. Till att börja med ska tågen gå mellan Havanna och San-
tiago de Cuba. Målet är att också börja trafikera andra sträckor. Enligt den officiella Gazette 
kommer biljetten från Havanna till Santiago att kosta mellan 70 och 95 CUP, vilket är ungefär 
tre till fyra dollar. Det är mer än vad tåget kostar idag men mindre än busspriset som ligger 
på 169 CUP för ett avstånd på ca 800 km fågelvägen. De nya tågen är dessutom snabbare 
än bussarna och kommer att gå till att börja med varannan dag. 

Cuba Central Team 190712

Kuba investerar i förnybar energi med Kina
Kuba började investera i förnybar energi 2014 och stärker nu sina ansträngningar för att 
göra förnybar energi till den huvudsakliga energikällan fram till 2030. Kina en av de ledande 
investerarna i Kubas program för förnybar energi. 
    Målet för Kuba är att 24 procent av el-behovet ska komma från förnybara energikällor som 
sockerrörsmassa, solpaneler, vindkraftverk och små vattenkraftverk till 2024. 
— Solpaneler är en av de energiformer som gör störst framsteg och det finns 65 vindkrafts-
parker i hela landet och ytterligare 15 är under byggnation. Det ökar andelen installerad 
elkraft till 42 MW, enligt Ministeriet för energi och gruvor.
El-Föreningen för förnybara energikällor räknar med att installera 700 MW solkraft fram till 
2030. Vindkraften ska utökas med  vindkraftverk på 688 MW, vattenkraftverk på 56 MW och 
leverera el med solpaneler i avlägsna områden. 
Idag finns drygt 17 000 solpaneler i isolerade trakter, men det  pågår olika projekt för 
utveckling av solenergiparker med utländsk investering. De är på sammanlagt 200 MW, och 
en av dem är en med 100-procentigt utländskt ägande och finns i Mariels speciella utveck-
lingszon. 
    Fyra testvindkraftsparker på 11,5 MW är under byggande finansierade i stor utsträckning 
genom investeringar från Kina och UK. Vindkraftparkerna Herradura 1 och 2  i östra delen av 
provinsen Las Tunas kommer att ha 54 turbiner med kinesisk teknologi.
    Kuba har som bekant mycket sockerrör. Biomassan som är kvar efter att sockret utvunnits 
kan användas i kraftstationer för att producera el. Man planerar att bygga tre bioelektriska 
kraftstationer fram till 2030 och de byggs nära sockerbruk i västra och centrala Kuba och 
är del av de 19 kraftstationer som enligt beslut från 2014 ska öka produktiviteten i Kubas 
sockersektor. När de är färdiga ska de bioelektriska kraftstationerna svara för 14 av de 
24 procent från förnybara energikällor som ska vara i drift före 2030, enligt den nationella 
energiplanen.

Clean Technica 190519

Skydd av fisket på Kuba
Den svenska Fiskejournalen besökte tidigt  Kuba, ett land som strikt förvaltar sina resurser 
inom fisketurismen. Men vad kommer att hända när Kuba öppnar upp mot omvärlden och 
relationerna med USA eventuellt normaliseras?
    Idag går all fisketurism via staten och man har noggrann koll på antalet sportfiskare, sam-
tidigt som yrkesfisket också är strikt reglerat. Det finns i dagsläget mycket få motorburna 
båtar i landet. Alla dessa faktorer har lett till att sportfiskaren möter en fiskrikedom som inte 
kan skådas på så många andra platser på jorden. Det finns gigantiska orörda grundområden 
och djuphavsområden där storfiskarna har fått simma tämligen ostörda de senaste 60 åren.
    Lazaro Vinyola jobbar i nationalparken Zapata på södra Kuba. Han har gjort studier på 
bonefish och sportfisket.
— Bonefish är riktiga vanefiskar, som simmar till samma laguner hela tiden och gillar inte 
att bli störda. De utgör basen för hela ekosystemet i nationalparken. Mängder av andra 
växter och djur är helt beroende av fiskarnas ständiga bökande i botten. Utan bonefish växer 
bottnarna igen och ekosystemet ändras i grunden, så vi måste vara försiktiga, säger Lazaro 
Vinyola.

Maria Ålander, Fiskejournalen 150126

Energi-, miljö- och klimatnyheter forts
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På långt håll ser det ut som en 
demonstration. Människor är alla 
vända åt samma håll och verkar röra 
sig framåt. Men det är ett fantastiskt 
monument, som när det är klart ska 
bestå av närmare 500 bronsstatyer 
i naturlig storlek. Det är personer 
som på avgörande sätt bidragit till 
Sydafrikas frihet. »The long march 
to freedom heritage monument« lig-
ger på ett fält, ca en timmes bilresa 
från Johannesburg. 
    I dagsläget består parken av drygt 

100 statyer. Allt 
ifrån ledare som 
bekämpade de 
första europeiska 
erövrarna i början 
på 1700-talet 
och fram till dess 
apartheid i Sydaf-
rika förpassades 
till historiens sop-
hög 1994. 
    Här finns för- 
stås de kända 
namnen i kam-
pen, som Win-
nie och Nelson 
Mandela, Walter 
Sisulu, Oliver 
Tambo, Chris 
Hane, Samora 
Machel osv. 
    Men också 

sådana som få känner till. Informa-
tionstavlor finns till alla, och det är 
lätt att spendera flera timmar för att 
fördjupa sig i Sydafrikas dramatiska 
historia. 

Olof Palme är den ende västerlän-
ningen på fältet. En bit från Palme 
står Fidel Castro med en kubansk 
flagga i handen. På informations-
tavlan jämte Fidel står 
det bland annat: »Han 
påverkade märkbart 
världspolitiken genom sin 
kommunistiska ideologi 
och spelade en revolutio-
när roll i Afrikas kamp för 
nationell befrielse och obe-
roende under 1970- och 
80-talen.« 

Mellan 1975 och 1991 kom 
fler än 425.000 frivilliga 
soldater för att kämpa 
mot invasionerna från den 
vita rasistregimen som då 
styrde Sydafrika. 1988 
hjälpte kubanska trupper 
till att besegra apartheid-
styrkorna i Angola. Detta 

Fidel och Palme i den långa frihetsmarschen

ledde till att befrielseorganisationer 
i regionen legaliserades och för-
handlingar om demokrati i Sydaf-
rika inleddes. 

Kubanska soldater utbildade många 
enheter av ANC:s militära gren uM-
khonto weSizwe. Nelson Mandela 
hyllade detta bidrag vid ett besök i 
Kuba 1990. Då tackade han person-
ligen Fidel Castro för att ha utbildat 
vårt folk och givit oss resurser i 
kampen. Castro besökte Sydafrika 
första gången 1994 vid Mandelas 
tillträdande som Sydafrikas förste 
demokratiska president och åter-
vände på ett statsbesök 1996.
    När jag ser Fidel säger jag till vår 
guide: »Där är min favorit!«. Hon 
lyser upp och utbrister, kanske nå-
got överdrivet: »Alla afrikaner älskar 
Fidel och Kuba! Ingen annan har 
gjort så mycket för Afrika.« Hon til-
lägger: »Jag blir så glad när du säger 
så. Det kommer många turister från 
Kanada och USA och klagar på att 
’kommunisten’ Fidel finns här. Du 
kan väl skriva i gästboken att du 
tycker det är bra att Fidel Castro 
finns här.« Och det gör jag förstås 
gärna.

Zoltan Tiroler
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De som har varit på Nordiska 
Brigaden vet att det finns vissa 
morgonritualer. Först väcks 
man av tuppen i högtalarna, sen 
följer Guantanamera. Därefter 
följer en sång som börjar lugnt 
med piano och en kvinna som 
sjunger. Sakta men säkert 
stegras sången i intensitet och 
avslutas med en oemotståndlig 
refräng där det spanska ordet 
»Victoria« återkommer.

H Första mornarna på brigadlägret 
tänkte jag inte så noga på musiken 
som spelades, men för varje mor-
gon började denna sång etsa sig fast. 
Jag frågade andra brigadister om de 
visste vem kvinnan var som sjöng 
och vad sången hette men ingen 
som jag frågade visste. Jag frågade 
även de kubanska ledarna för lägret 
men de förstod inte vilken sång jag 
syftade på då jag inte kunde förklara 
mer än att sången sjöngs av en 
kvinna. 
    Även min fru hade så sakteliga 
blivit biten av sången och en mor-
gon kom hon upp till mig och visade 
på en spansk text som stod skriven 
på kortsidan av den sovlänga på 
lägret där vi bodde. Hon tyckte att 
denna text påminde om det kvinnan 
sjöng i låten. Observera att jag pra-
tar minimal spanska och min fru 
ännu mindre.

    Nästa morgon när sången gick 
igång sprang jag ut för att kolla om 
texten på väggen stämde överens 
med det kvinnan sjöng. Och mycket 
riktigt! Alla pusselbitar föll på plats. 
Ovanför texten stod skrivet »La 
victoria« och »Girón«. Under texten 
namnet Sara González. Där hade vi 
svaret.
    Sången handlar om segern vid 
Grisbukten 1961 – »Playa Giron« 
på spanska. Denna »första seger« 
som sången sjunger om, betydde 
nederlag för USAs invasionsplaner, 

ett nederlag USA aldrig har kunnat 
acceptera. Segern innebar också, 
och innebär än idag, en stolthet hos 
kubanerna som tydligt markerat 
att på Kuba är det vi kubaner själ-
va som ska bestämma och ingen 
annan.
    Väl hemma i Sverige lyckades jag 
hitta låten på Youtube och när jag 
spelade upp den första gången så 
stannade mina tre barn, som också 
var med på Nordiska Brigaden, upp 
med vad de sysslade med och bara 
lyssnade. 

SARA GONZÁLEZ 

GIRÓN, LA VICTORIA

Du måste våga och chansa
Måste älska och hata
Skratta och dansa
Måste dö och skapa

Sjung om handlingar och orden
Som byggde historien
Sjung om landet och jorden
Där friheten bor igen

Sjung om äran den största
Sjung så lungorna brista
Sjung om segern den första
Första men inte sista

Girón: La victoria
När himmelens morgonrodnad blandas
Med duvornas alla färger
Då kan man lättare andas
Blicken lyfter sig mot bergen

I varje bröst, varje hjärta
Fanns en törst att brinna
Att döda, att hämnas, att vinna

När du vet att det aldrig kan finnas
Frihet och segrar utan minnesord
Ingen frihet som inte ska minnas
Sina hjältar ovan och under jord
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    Jag personligen rös på ett sätt 
jag sällan gjort tidigare av musik. 
Då jag själv tycker att sånger bör 
översättas och spridas över världen 
så satte jag genast igång med en 
egen översättning och tolkning av 
sången. Översättningar gör så klart 
aldrig originalen full rättvisa men 
kan ändå komma bra nära. 
    Senare har jag spelat upp över-
sättningen av sången på flera ställen 
med deltagare från tidigare brigader 
i publiken. Flera har kommit upp 
till mig och berättat hur mycket den 
sången betyder för dem. Sången 
»Giron: La victoria« kommer alltid 
att vara nära mitt hjärta och den 
sången allena gör det nästan värt att 
åka på solidaritetsbrigad till Kuba, 
även om det så klart finns tusen 
andra bra anledningar också.

VEM VAR SARA GONZÁLEZ?
Sara Gonzalez levde mellan 1949 
och 2012 och var med och startade 
den så kallade »Nueva trova« som 
är en kubansk musikstil utvecklad 
efter den kubanska revolutionen 
på 60-talet. Istället för att skriva 
om livets banaliteter så handlade 
texterna i »Nueva trova« istället 
om socialism, orättvisor, sexism, 
kolonialism, rasism etc
    Förutom sånger som hon själv 
framförde komponerade Sara 
Gonzalez musik för film, tv och 
radio. Hon var även med i flera 
musikgrupper. 
    Sången »Girón: La victoria« skrev 
hon 1973 och första gången hon 
framförde den var på Kubas fackliga 
centralorganisations (CTC) teater i 
Havanna. Hon deltog där i ett kul-
turarrangemang om revolutionär 
kamp i Kubas historia tillsammans 
med andra musiker, dansare och 
konstnärer. Då sjöng hon sången 
ackompanjerad av en kör. 
    Som så många andra kubanska 
artister har Sara Gonzalez även 
medverkat på Nordiska Brigaden.

Oskar Wigren

Johanna Wallertz jobbar som handläggare på Migrationsverket i Mölndal. Det var 
i samband med en praktik i Guatemala som hon fick nys om Nordiska Brigaden på 
Kuba. Med praktiken avklarad ville hon resa i regionen och Kuba var ett självklart 
resmål. Vad hon då inte visste var att denna resa skulle förändra hennes liv på ett 
oväntat sätt. 

Det som då lockade med Nordiska Brigaden var just konceptet med föreläsningar, volon-
tärarbete och att få göra besök på skolor, sjukhus och liknande. Det kändes som ett roligt 
och givande sätt att lära känna Kuba på, särskilt när hon reste dit ensam.
    Kuba kan visa upp en trygghet som få andra länder och landet har den lägsta krimina-
liteten i Amerika, vilket talar sitt tydliga språk. Visst finns det människor som försöker 
mjölka turister på pengar men de flesta kubaner är genuint hjälpsamma och artiga. Att 
komma till tals med kubaner är inte svårt. 
    Om man som Johanna Wallertz ville se mer än bara Havanna och Varadero och komma 
kubanerna lite närmare så är Nordiska Brigaden oslagbar på många sätt och vis.
— Jag tycker det är ett mer givande sätt att lära känna Kuba på än att enbart åka dit som 
turist då man kommer bort lite från turiststråken och kommer närmare det »riktiga« Kuba, 
även om det såklart är svårt att komma åt som turist och livet på brigaden är långt ifrån 
den verklighet som kubanerna lever i.

Nordiska Brigaden bjuder verkligen på ett späckat schema där grundpelarna kan sägas 
vara volontärarbete, kulturupplevelser, föreläsningar, studiebesök och allt tillsammans 
med kubaner.
 — Jag upplevde brigaden som väldigt rolig och givande. Det var en bra mix mellan föreläs-
ningar och besök och olika former av lärande med gött häng med de andra brigadisterna, 
men även med kubanerna som jobbade där. Brigaden var intensiv med många intryck och 
mycket information, men jag upplevde ändå att det fanns gott om tid för att bara umgås 
och vila. 
— Jag uppskattade just formen att man får vara på en plats med en grupp människor som 
alla är där för att man känner solidaritet med Kuba och som är nyfikna och vill lära sig 
mer. Volontärarbetet var roligt, men skulle kunna utvecklas och utökas något enligt min 
mening. Och så klart hade vi väldigt roligt under brigaden!

FRÅN KUBA MED KÄRLEK…

— Det bästa jag tar med mig från Kuba är ju självklart att jag träffade mitt livs stora 
kärlek där. Men även alla vänner, alla samtal, allt roligt som man delar tillsammans och 
hur detta lilla land fortfarande står emot trycket från USA. 
    Att man ska finna sitt livs kärlek på Kuba är nog inte alla förunnat, men många besökare 
är det som har fattat tycke för detta lilla heroiska land, där man tror på människan och där 
både barn, ungdom, vuxna och gamla har en given plats i samhällsbygget. 
— Jag skulle rekommendera brigaden till alla som känner nyfikenhet på Kuba och som 
vill uppleva något som är svårt att hitta på annat sätt. Jag älskar Kuba och människorna 
är väldigt hjärtliga och välkomnande. Jag har varit på två brigader och skulle kunna åka på 
fler i framtiden.

Oskar Wigren
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Svensk-Kubanska föreningen förval-
tar genom Mariafonden medel för 
främjande av studier och informa-
tion kring Kubas ekologiskt hållbara 
utveckling. Medlen kommer från 
Maria Adlercreutz, en av Sveriges 
mest framstående textilkonstnärer. 
Hon dog i mars 2014 och överlät 
då till Svensk-Kubanska en fond 
vars syfte är att bidra till att Kubas 
ekologiskt hållbara utveckling får 
spridning och blir känd i Sverige. 
    Det kan handla om olika aspekter 
när det gäller Kubas arbete inom 
olika områden för att öka andelen 
förnybara energikällor, gynna den 
biologiska mångfalden och stödja 
ekologiskt inriktad odling.

DET GROR I BETONGEN
Det senaste bidraget har gått till 
föreningen »Det gror i betongen« 
som verkar för stadsodling och som 
årligen ordnar skördefester och 
bjuder in lokala poeter, dansgrup-
per och artister. På skördefesterna 
bjuder man på mat och organiserar 
försäljning av närodlade grönsaker.
    Medlemmar från denna förening 
ska nu åka till Kuba och besöka 
bl.a. Alamars stadsodling, Finca del 
Medio, för att studera permakultu-
rell odling och Grupo de Teatro 
los Elementos som jobbar med att 
kombinera konst, natur och odling.
    Damir Radovic berättar att de 
vill lära sig av den kubanska stads-
odlingens mångåriga erfarenhet och 
sedan sprida och dela dessa kunska-
per i våra odlingsnätverk. 
— Vi hade hört talas om den miljon-
programsliknande förorten Almar i 
östra Havanna med 100.000 invå-
nare och har Kubas största stadsod-
ling.
    Vi vill se och lära hur de lyckats 
införliva stadsodling i ett område 
som liknar våra förorter.
    Vi tror att den kubanska eko-rö-

Mariafonden: 
Sprid kunskap om Kubas insatser för miljö och klimat!

Som många gånger nämnts i Kubatidningen har Kuba en långt gående 
plan för ekologiskt jordbruk med initiativ för att minska Kubas påverkan 
på miljö och klimat. Föreningen »Det gror i betongen« vill lära av Kuba.
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relsen kan lära oss mycket om både 
odling praktiskt, och som ett sätt att 
forma samhällsgemenskap genom 
olika odlingsprojekt. 

EN MER HÅLLBAR MODELL
— Vi intresserar oss för hur Kuba 
lyckats ställa om tack vare eller på 
grund av brist på olja under det 
tidiga 1990-talet, hur de anpassat 
sig till fler småskaliga jordbruk som 
inte brukar konstgödsel eller fossila 
bränslen.
— Vi är medvetna om klimatkrisen 
och att stadsmedborgare bör nyttja 
mer tillgänglig mark i större tätorter 
för att odla och på så sätt minska 
matens miljöpåverkan och öka 
självförsörjningsgraden. Vi hoppas 
kunna lära oss av de erfarenheter 
Kuba har inom detta område, säger 
Damir Radovic.
— Det är också intressant för oss att 
ta del av hur de jobbar med kultur 
och teater och konst i ett agro-eko-
logiskt sammanhang för att kunna 
ta med det i vår verksamhet utifrån 
det kubanska exemplet.
    Vi kommer att filma under resan 
och redigera det till en kort doku-
mentär film om det som syftar till 
att inrätta hållbara stadsnära jord-
bruksprojekt.

    Mer om »Det gror i betongens« 
verksamhet finns på: https://sv-se.
facebook.com/ekojording
    Exempel på tidigare stipendia-
ter genom Mariafonden är Linda 
Lundgren som gjorde en fotobok 
»Kuba - människor, orkaner och 
kakao« om bl.a. organisk odling i 
Baracoa  — se mittuppslaget!

MARIAFONDEN
Mariafonden ger bidrag som kan utgå med 
högst 50.000 kr och kan till exempel avse 
resor och uppehälle för insamling, sam-
manställning, översättning och liknande 
för spridning av information i text och bild, 
trycksaker, utställningar, bildband, doku-
mentärfilmer eller andra uttrycksformer. 
    Bidrag ges inte för reguljära studier eller 
löpande verksamhet, inte heller för eget 
arbete. 
    Medel kan sökas under hela året. Beslut 
om bidrag fattas idag av Svensk-Kubanska 
föreningens styrelse efter förslag från en 
beredningsgrupp.

Läs mer om Mariafonden där ansök-
ningsblanketter också finns: 
svensk-kubanska.se/mariafonden/

Mer information av Lone Möller:
lonepacuba@hotmail.com
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Kursens övergripande 
syfte är att ge ett sam-
manhang för att bättre 
förstå det kubanska sam-
hället, dess styrkor, svag-
heter, begränsningar och utmaningar.

Fakta: Kursen ges på såväl kvart- som 
halvfart och pågår mellan den 9/9 och 
20/12. Studierna sker på distans med 
hjälp av Kvarnby folkhögskolas distans-
plattform så dator med internetupp-
koppling är en förutsättning för att 
kunna delta i studierna. Kursen berätti-
gar till studiemedel från CSN.

    Kursen kan både läsas fristående 
och tillsammans med ett deltagande i 
Svensk-Kubanska föreningens brigadre-
sa till Kuba 16/12 2019 - 5/1 2020. 
I ansökan uppger du om du vill kombi-
nera kursen med deltagande i brigaden.

Ansökan görs via Kvarnby folkhögskolas 
hemsida https://www.kvarnby.fhsk.se/
ansokan/ansokan-kubanska-revolutio-
nen-1959/

För mer information, kontakta
Ola Nilsson, kursansvarig lärare
Tel: 040-6028720
Mail: ola.nilsson@kvarnby.se

Under hösten 2019 kommer Kvarnby 
folkhögskola åter att erbjuda en distans-
kurs om det revolutionära Kubas historia 
och samtid.  
    Kursen tar sitt avstamp i den koloniala 
historien med det första befrielsekriget 
1868 för att ge en bakgrund till republi-
kens grundande 1902 och den kuban-
ska revolutionens seger 1959.  
    Vi kommer vidare att fördjupa oss i 
relationen Kuba-USA, landets ekono-
miska och politiska utveckling och den 
kubanska internationalismens olika 
uttryck, från stöd till guerillarörelser till 
dagens omfattande medicinska bistånd.
    Avslutningsvis kommer kursen be-
handla de senaste 25 årens utveckling, 
från Sovjetunionens upplösning fram till 
dagens omfattande reform- och föränd-
ringsprocess. 
    Kursen är kronologist upplagd och 
materialet består såväl av aktuella som 
historiska texter samt omfattande doku-
mentär och filmmaterial.

Studera 
kubanska revolutionen 

historia och samtid!

Ernesto Che Guevara 1928-1967
Lär känna Che Guevara genom den samling texter 
som Svensk-Kubanska Föreningen gett ut i boken 
»Che på svenska« som återger ett stort urval av hans 
tal och texter som visar ideologen, ministern, geril-
lakrigaren och internationalisten. »Che« är en del 
av den kubanska revolutionen och hans minne firas 
världen över kring den 8 oktober då han föll i strid 
1967 i Bolivia. Hans kvarlevor har återförts till Kuba 
och ett enormt minnesmärke har rest i Santa Clara 
och som måste ses av alla som åker till Kuba!
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»Mänskliga Rättighetsdagarna« 
arrangeras sedan 2000 årligen på 
varierande platser i Sverige. Enligt 
MR-dagarnas hemsida är syftet med 
arrangemanget att öka kunskapen 
om mänskliga rättigheter och att 
lyfta dem högre upp på den politiska 
dagordningen. 
    »Nordens största forum för 
mänskliga rättigheter« samlar runt 
5 000 besökare. Ett drygt dussin 
organisationer står bakom och hu-
vudman är Ordfront. Trots (?) det 
är det lågt i tak, åtminstone när det 
gäller vänsteråsikter. 
    Två gånger har Svensk-Kubanska 
erbjudit sig att arrangera någon av 
de ca 200 programpunkterna. Vi 
tycker att Kuba har en självklar plats 
på ett sådant arrangemang. Årets 
tema är »Rätten till hälsa«. Är det 
något land som förtjänar att infor-
meras om är det Kuba. 
    Inte bara har alla kubaner rätt 
till bra, jämlik och gratis hälsovård. 
Dessutom står lilla Kuba ensamt 
för en tredjedel av allt hälsobistånd 

i världen. Kuba får beröm för sitt 
hälsovårdsarbete från massor av 
håll; WHO, UNICEF, New Eng-
land Journal of Medicine, Rädda 
Barnen, UNDP, Alternativa No-
belpriset, FAO, School of Medicine 
vid Harvard, Pan American Health 
Organisation PAHO, American 
Public Health Association osv
    Men »MR-dagarna« gör i motsats 
till alla dessa, tummen ner. 2017 
skickade vi förslag på ett seminari-
um: »Mänskliga rättigheter i Palesti-
na och Kuba«. Föreläsningen skulle 
hållas av en kvinnlig präst i Svenska 
Kyrkan med personlig erfarenhet 
från båda områdena. Klockrent, 
intressant, ovanligt och spännande 
tyckte vi. 
    Så inte arrangörerna som hävda-
de att programmet var fullt. Knap-
past sant eftersom man i samma 
veva gick ut och efterlyste fler 
programpunkter. 
    I år erbjöd vi en föreläsning om 
»Komplementär alternativ medicin 
för att åstadkomma hälsa för alla«, 

utifrån WHO:s definition av hälsa 
och målet att åstadkomma ett sam-
hälle och en värld som möjliggör för 
alla att uppnå en god hälsa. Lika 
fega som förra året är man i årets 
svar: »Det har varit stort söktryck i 
år och då antalet seminarieplatser 
är begränsat beslutade programrå-
det tyvärr om att ge avslag till ert 
programförslag.«
    Förra gången vi nekades arrange-
mang delade Svensk-Kubanska ut 
flygblad såväl inne som utanför 
mässområdet där vi redogjorde för 
censuren. Vi hade också insändare 
i lokalpressen och vårt planerade 
möte kunde genomföras på Imma-
nuelskyrkan i gott samarbete med 
studieförbundet Bilda och ABF. 
    Hur det blir vid årets mässa i 
november återstår att se. Men »MR-
dagarna« kommer inte att lyckas 
tysta oss och censurera exemplet 
Kuba, som är ett föredöme när det 
gäller hälsa och andra mänskliga 
rättigheter.

MR-dagarna censurerar Svensk-Kubanska. Igen!

GAMLA SKRÖNOR DÖR långsamt, som 
den att Kuba »måste importera näs-
tan 80 procent av sina livsmedel«, 
som lanseras i medicinares reserap-
port från hösten 2018. Den dök upp 
för snart 10 år sedan och har sedan 
återkommit då och då, utan att nå-
gon brytt sig om att fundera på om 
det verkligen är sant, och vad som 
avses, mängden, eller kostnaden?  
    Den lanserades stort av ETC 
2012 som exempel på det socialis-
tiska Kubas bedrövliga ekonomiska 
politik. Jag tog mig då besväret att 
försöka ta reda på om detta, som 
verkade osannolikt, verkligen var 
sant. Importera 80 procent av livs-
medel för en befolkning på över 10 
miljoner! 

OCH NU KOMMER samma sak i en re-
seberättelse i Kuba 2/2019, och med 
förklaringen att »ingen vill arbeta 
i jordbruket«. Utan angivande av 
källa. Och många läsare, Kubavän-
ner förundras, kan det verkligen 
vara så illa?
    Läs gärna min artikel i Tidskrif-

Angående artikel i tidskriften KUBA 2.2019 

Om livsmedelsförsörjningen på Kuba
ten KUBA från 2012 som dissekerar 
och motbevisar påståendet som 
redan då var i svang. Mycket har 
förändrats sedan dess, bland annat 
en omfattande turism som kan ha 
ökat behovet av livsmedelsimport, 
men det förblir ändå orimligt med 
80 procent. Om någon är intresse-
rad att kolla statistiken för 2018 så 
finns allt redovisat i Kubas statis-
tiska centralbyrå: Oficina Nacional 
de Estadística e información –
www.one.cu

NU MENAR KANSKE någon att om det 
var en kuban som påstod detta 2018 
så är det antagligen sant. Men så är 
det inte, skrönor lever i Kuba också, 
och det finns de som gärna återger 
dem. Alla påståenden av detta slag 
måste därför tas med en nypa salt 
tills de kunnat beläggas. 

BELAGT ÄR att Kuba 2007-2008 upp-
levde några av de värsta orkanerna 
i historisk tid. Tre orkaner i följd 
under ett par månader åstadkom 
enorma skador på över en halv 

miljon bostäder (över 15 procent av 
beståndet) varav 90.000 raserades 
totalt. Stora delar av alla banan-
odlingar, sockerfält, frukt- och 
grönsaksodlingar raserades eller 
dränktes. Aldrig tidigare har infra-
struktur, bostäder och jordbruk 
skadats i sådan omfattning. 
    
KOSTNADERNA FÖR SKADORNA uppgick 
till drygt 70 miljarder svenska kro-
nor motsvarande nästan 20 procent 
av ett års bruttonationalprodukt. 
Och Kuba måste det året importera 
upp till 55 procent av livsmedelsbe-
hovet till en kostnad av 20 miljarder 
kronor. Det var alltså ett historiskt 
undantag. Att importen skulle ha 
ökat till 80 procent av livsmedlen 
2018, faller på sin egen orimlighet. 
Men kolla gärna siffrorna på one.cu, 
det är jobbigt, men lärorikt. 

Kamratligen, Eva Björklund 
2019-07-28

Den som vill läsa mer kan söka 
rätt på Tidskriften Kuba från 
2012!
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Tegelviksgatan 40, 116 41  Stockholm
tel: 08-31 95 30   info@svensk-kubanska.se
www.svensk-kubanska.se
Ordförande Zoltan Tiroler, 070–673 09 10
kubajonkoping@hotmail.com

Lokalavdelningar och lokalgrupper:
AVESTA  Lars Steiner, 0730–40 93 41
 brovallen@hotmail.com
BODEN  Anna-Greta Wallmark, 070–371 97 89
 anna-greta.wallmark@bredband.net
BORLÄNGE  Daniel Thomsson, 070–964 60 66
 gluntensvag@hotmail.com
ESKILSTUNA  Tomas Widén, 070–945 63 81
 tomas.widen@efolket.se
GÖTEBORG  Claudio Alvarez, 070–259 17 71
 svensk.kubanska.goteborg@gmail.com
HAGFORS  Hans Skagerlind, 070–555 92 91
 uh.skagerlind@live.com
HALMSTAD  Bror Persson, 070–203 14 88
 brorpersson@telia.com
HELSINGBORG  Lars Nilsson
 lasse_rsu@hotmail.com
HUDIKSVALL  Thomas Thornell, 0650–941 35
 thomas.thornell@telia.com
HULTSFRED  Rolf Lif, 0495–419 67
 Bygatan 9, 577 36  Hultsfred
JÖNKÖPING  Mats Werning 070–692 96 00
 kubajonkoping@hotmail.com
KARLSKRONA   Ulf Bjerén, 0455-175 95
 ulf@bjeren.se
KARLSTAD  Adam Maxe, 076–136 81 77
 adam_vikingen@outlook.com
KRAMFORS  Christine Vaple, 070–255 08 12
 vaple1@mac.com
LULEÅ  Jan Englund, 070–338 40 44
 jan.g.englund@gmail.com
LUND   Lars Nerpin, 070-272 55 27
 larsnerpin@outlook.com
LYSEKIL  José Hernández, 070–668 62 36
 jose.hernandez@telia.com
MORA  Vivi Sandström, 070-635 84 31
 sandstromvivi@gmail.com

NORBERG  Arne Andersson, 070–373 98 51
 over-stock-och-sten@telia.se
NYBRO  Johan Karlsson, 070-562 56 30
 brown_sand00@hotmail.com
NYKÖPING  Håkan Linderyd, 0155–21 66 42
 hakan@linderyd.se
PAJALA  Reino Esberg, 0727–40 94 10
ROBERTSFORS  Östen Andersson, 070–667 79 31
 sven.osten.andersson@gmail.com
RONNEBY  Anders Stenberg, 070-776 30 38
 anders.stenberg.ronneby@gmail.com
SKELLEFTEÅ  Sune Marklund, 070–245 41 52
 sune.marklund@allt1.se
STOCKHOLM  Rolando Zanzi
 svenskkubanska.sth@gmail.com
SUNDSVALL  Bertil Olsson, 
 060–10 13 57, 070-225 41 05
 bertil.olsson@bredband.net
SÖDRA SKÅNE  Elizabeth Maturana, 
 040-632 06 47, 073–927 14 42
 svenskkubanska.malmo@gmail.com
UDDEVALLA  Eva Jaksjö, 0522–152 49
 eva.jaksjo@tele2.se
ULRICEHAMN  Arne Sjögren, 032-11 57 74
 arne@sjogren.info
UMEÅ  Oskar Wigren, 072–718 63 94
 oskar_wigren@yahoo.com
UPPSALA  Stefan Bergström, 070–821 69 61
 svenskkubanska.uppsala@gmail.com
VALDEMARSVIK  Karl Tingström, 0123–320 11
VÄSTERÅS  Björn Berggren, 021–12 11 17
 bjorn.erik.berggren@gmail.com
VÄXJÖ  Juan Carlos Sepúlveda, 070–207 89 96
 coto55@hotmail.com

Resa till Kuba med Brigad?!
Svensk-Kubanska Föreningen erbjuder flera olika brigader under året. 

Vi har en brigad kring Che Guevaras minnesdag i början av oktober 
 och den Nordiska Brigaden i mitten av december över jul och nyår.

Vill Du veta mer ska Du följa informationen 
på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida!

www.svensk-kubanska.se



Svensk-Kubanska Föreningen fördömer 
USA-regeringens upptrappning av agg-
ressiviteten mot Kuba och andra suve-
räna stater i Latinamerika.
    President Trumps nationella säkerhets-
rådgivare Bolton kallar Kuba, Venezuela 
och Nicaragua för en »tyranniets trojka« 
och en »terrorismens triangel«. Trumps 
utrikesminister Pompeo upprepar att 
»alla alternativ ligger kvar på bordet«, 
dvs. ett direkt militärt hot.
    Vad är det för någonting i Kuba som 
Trumpregeringen föraktar så? Är det det 
faktum att Kuba har det bästa utbild-
ningssystemet i Latinamerika, enligt 
Världsbanken? Är det för att Kuba är det 
land i Latinamerika där barnen har det 
bäst, enligt Rädda Barnen? Eller är det 
för att Kuba har kostnadsfri hälsovård 
för alla?
    Vad är det i Venezuela som USA motsät-
ter sig? Är det att utbildning från försko-
lan och upp till universitetsstudier är gratis? Är det för 
att sedan Hugo Chavez valdes till president 1998 så 
har mer än två miljoner bostäder byggts för folket? Är 
det för att Venezuela i samarbete med Kuba har skapat 
hälsovård tillgänglig för alla? Är det för att vinsterna 
från Venezuelas olja satsas i folkets välfärd?
    Och varför ska »vår« utrikesminister Margot Wall-
ström engagera sig på USA-imperialismens sida och 
ifrågasätta den folkvalde president Maduro i Venezu-
ela?!
    Vad är det i Nicaragua som Trump vill undanröja? 
Är det att lantborna har tilldelats jord? Från 2007, 
då Sandisterna åter valdes till makten, fram till idag, 
har jord delats ut till mer än 100.000 småbönder. Det 
finns mer än 5.000 kooperativ. Nicaragua är det enda 
landet i Latinamerika som producerar 90 procent av 
den mat det behöver, mycket litet behöver importeras. 
Under Somozadiktaturens tid hade storgodsägarna 80 
procent av all jord. Idag endast 20 procent.
    Och även Bolivia är en nagel i ögat på Trump som 
tar med detta land i sina attacker mot bl.a. ALBA-
samarbetet.
    Vår slutsats är att istället för att trakassera världen, 
borde USA använda sina enorma resurser för att lösa 
sina egna problem. Exempelvis importen och använd-
ningen av knark med åtföljande misär och död av 

överdoser. USA har den största fängelse-
befolkningen i hela världen, mer än två 
miljoner – av 100.000 invånare sitter 700 
i fängelse!
    Bland världens rika utvecklade länder är 
USA allra sämst eller bland de sämsta när 
det gäller hälsa, matsäkerhet, livslängd, 
antal sjukhussängar, utbildning, valdel-
tagande. Våld mot kvinnor, mord, fetma 
i befolkningen, fattigdom finns i extrem 
omfattning i USA.
    USA spenderar lika mycket på sin mi-
litär som Kina, Saudiarabien, Ryssland, 
Storbritannien, Indien, Frankrike och 
Japan – tillsammans!
    Enligt tidningen Guardian 21 januari 
2019 visar databasen Fact Checker att 
USA:s president Trump ljuger hela tiden. 
Sedan han tillträdde hade han då yttrat 
7.645 lögnaktiga eller vilseledande på-
ståenden.

H
Så vi fördömer president Trump och hans uttalanden 
om att 1823 års Monroedoktrin ska ges nytt liv, dvs. att 
Latinamerika åter ska bli USA:s bakgård.
    Vi fördömer att USA:s regering ska tillämpa sin olag-
liga extraterritoriella Helms-Burton lag, och trappa upp 
sina hot och förföljelser av de som samarbetar med och 
bedriver handel med Kuba. USA:s blockad har redan 
kostat Kubas folk 934 miljarder dollar.
    Vi fördömer USA:s sanktioner och flagranta stats-
kuppsförsök i Venezuela och Nicaragua. Vi uppmanar 
alla goda krafter världen runt att ena sig mot USA-
regeringens agerande mot mänskligheten och kräva att 
USA följer internationell lag och rätt, och respekterar 
Förenta Nationerna. USA:s regering måste respektera 
andra nationers suveränitet!

Solidaritet med Kuba, Venezuela, 
Bolivia och Nicaragua!

 
USA:s blockad mot Kuba, dess sanktioner och 

inblandning i andra länder måste upphöra!

Gå med i Svensk-Kubanska Föreningen! 

Solidaritet med Kuba, Venezuela 
Bolivia och Nicaragua!

www.svensk-kubanska.se


