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forts sid 4

För 27 året i rad röstade FNs Generalförsamling med 
bedövande majoritet för Kuba, mot USAs folkrättsvidriga 
ekonomiska, finans- och handelsblockad, som syftar till 
att svälta ut det kubanska folket. 

Formellt går det till så att Kuba lägger fram ett reso-
lutionsförslag för omröstning, med krav på att USA ska 
häva sin nu 48-åriga ekonomiska krigföring. Under Oba-
mas mandat lade USA en gång ned sin röst, med Trump 
i sadeln röstade USA och Israel återigen som vanligt, en-
samma i församlingen, mot kravet att häva blockaden. Till 
och med US-imperialismens mest trogna allierade röstar 
sedan många år för Kubas rättmätiga krav.

Kubas seger var extra stor denna gång, för aldrig ti-
digare har USA ansträngt sig så aggressivt för att förmå 
länderna att rösta mot Kuba. USA hotade att inte betala 
sin andel till FN, vilket skulle undergräva Säkerhetsrådets 
möjligheter att finansiera fredsbevarande insatser. USA 
utövade också ekonomiska påtryckningar på enskilda na-
tioner.

  USA trappar upp mot Kuba
Sedan Trump tillträdde har USA inte bara skärpt block-

aden, och stängt igen de springor som Obama öppnat. 
USAs president, utrikesminister, vicepresident, ambas-

sadörer vid FN och OAS, har fördömt Kubas ”sorgliga 
och halsstarriga ledarskap i Latinamerika och Karibien” 
på internationella möten: ”Kuba är alla illgärningars mo-
der”, ”en tyrannregim”, ”vi bör vara hårda mot Kuba, för 
alla är likadana”, osv.

USA anklagar utan grund Kubas för att ha riktat ”ljud-
angrepp” mot personal på USAs ambassad i Havanna och 
har nästan tömt USAs ambassad i Havanna, och utvisat 
personal på Kubas ambassad i Washington. 

Trump har begränsat möjligheterna att resa till Kuba, 
försvårat familjeåterföringen och specifikt förbjudit allt 
samarbete med över hundra kubanska företag.

Inför omröstningen i FN Generalförsamling i slutet av 
september, trappade USA upp sin kampanj med en press-
konferens i FN-byggnaden – i strid mot FN-stadgan – med 
kampanjen ”Fängslad för vadå?”, med ogrundade påstå-
enden om politiska fångar i Kuba, 

 Tummen ner för USAs åtta tilläggsförslag 
För att sabotera debatten och omröstningen i FNs Ge-

neralförsamling den 28 oktober krävde USA att få föra in-

Strålande seger i FN: 189 för Kuba, 2 för USA 
   Eva Björklund



4 Tidskriften Kuba 4/2018

åtta tillägg till Kubas resolution, med hänvisning till FNs 
”Mål för hållbar utveckling till 2030 och Mänskliga rät-
tigheter.” USA försökte inför FN och allmänna opinionen 
rättfärdiga blockaden med ogrundade påståenden om brott 
mot mänskliga rättigheter. Och framställa sig som solida-
risk med det folk de blockerar och skadar. Trump uppma-
nade kubaner att utnyttja sin frihet att besluta över sitt eget 
öde, den frihet som USA ständigt bekämpat.

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez svarade att om 
USA vill ha en diskussion om ”Målen för hållbar utveck-
ling”, går det bra för Kuba i vilken form som helst att dis-
kutera Mål nr 3: ”Garantera ett sunt liv och främja allas 
välbefinnande i alla åldrar” och nr 5: ”Uppnå jämställdhet 
mellan könen och stärka kvinnors och barns rättigheter”. 
Liksom nr10: ”Minska ojämlikheten mellan länderna”. 
Och nr 13: ”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringen och dess följder.”  

Överväldigande seger för Kuba 
USAs åtta tillägg ledde till att den debatt som vanligtvis 

inte tagit mer än några timmar förlängdes till dagar.  Efter 
Kubas och USAs anföranden stod ett stort antal företrä-
dare för länder i alla världsdelar upp till stöd för Kubas 
resolution. Omröstningen skulle äga rum 28 oktober men 
fördröjdes till 1 november. Den blev som väntat ännu en 
enastående seger för Kuba och ett skamligt nederlag för 
USA. 189 röster för Kubas krav att USAs blockad måste 
hävas, två däremot: USA & Israel. 

Omröstningen om USAs åtta tillägg var också förö-
dande. 113 länder röstade mot alla. Bara tre röstade för sju 
av USAs åtta tillägg. USA var ensamt om att rösta för alla 
åtta. Drygt 60 lade ner sin röst. Med all sin ekonomiska 
och militära makt kunde USA inte besegra Kuba i FNs 
Generalförsamling. Kubas seger blev förkrossande. 

LÄS MER PÅ www.svensk-kubanska.se
10 nesliga nederlag för ett isolerat USA
”USAs exempellösa provokation mot Kuba i FN”, 
2018-10-19
Ny presskonferens i FN av Kubas utrikesminister 
Bruno Rodríguez

Inför den årliga omröstningen – den 31 oktober i FNs 
Generalförsamling – som kräver att USA ska häva sin kri-
minella blockad mot Kuba, har USA aggressivare än van-
ligt försökt förhindra sitt vanliga överväldigande nederlag.  

På ett möte den 24 oktober på temat ”Förbättring av 
FNs finansiella situation” tackade Kubas FN-ambassadör 
Anayansi Rodríguez för det erkännande Kuba tillsam-
mans med 42 andra länder fått för att de betalat sina av-
gifter till FN. I Kubas fall trots landets unika ekonomiska 
svårigheter på grund av USAs nu 60-åriga ekonomiska, 
finans- och handelsblockad.  

På samma möte hotade USA med att hålla inne sin 
betalning till FN, vilket Anayansi Rodríguez påpekade 
undergräver Säkerhetsrådets möjligheter att finansiera 
fredsbevarande insatser, och FNs möjligheter att betala 
sina skulder till de ofta fattiga länder som ställer upp med 
fredsbevarande trupper. 

Kubas FN-ambassadör fördömde denna utpressning 
mot FNs medlemsländer för att få dem att inte rösta mot 
USAs blockad.       

Och påminde om att USA tjänar proportionellt mer än 

övriga länder på den metod som FN använder för att be-
räkna medlemsavgifterna, förutom att USA också tjänar 
storkovan på att upplåta mark för FN och USA-företag på 
sina affärer med FN.  

USA hotar FN: Rösta inte för Kubas resolution!  
Eva Björklund

Kuba är inte ensamt. 
Världen har inte fel. 
Sanningen kan inte blockeras.

• 

• 
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för att ordet Kuba förekom i betalningsordern. 
13 februari 2018, International Bank of Qatari, IBQ, 

vägrade att genomföra en överföring från en kubansk med-
borgare, bosatt i Qatar, på grund av USAs Kubablockad

9 mars 2018, Jamaikanska banken First Caribbean In-
ternational Bank, filial till  Canadian Imperial Bank of 
Commerce stoppade – av rädsla för att bryta mot USAs 
blockadlagar – upprättandet av det kredit och betalnings-
system som Kubas ambassad behövde.   

Fler exempel
• Hyundai Elevators kunde inte sälja utrustning till ku-

banska TECNOTEX eftersom bolaget har konton i banker 
som har finansiella kontakter med USA-banker. 

• Brittiska onlineplattformen ”Future Learning” (i of-
fentliga Open University) utestängde medlemmar i Kubas 
Anestesiologi- & Livräddningssällskap från deltagande.  

• USA Company Hewlett Packard hindrade belgiska 
STUDIOTECH att sälja 30 specialdatorer till Kubas Ra-
dio och TV-bolag, ICRT.

• South African First National Bank vägrade kunder att 
genomföra betalningar till HAVANTUR UK LTD i Stor-
britannien, pga kopplingar till ett företag på USAs block-
adlista.  

• Brasiliens Bradescobank hindrade brasilianska Em-
porium Cigars att genomföra inköp från de kubanska före-
tagen BICSA och Habanos S.A. 

• Panamas Multibank stoppade flera överföringar från 
olika USA-bolag till Panamabolaget CCAS.S.A, pga 
kopplingar till kubanska bolag. 

• Tyska Deutsche Postbank, vägrade att överföra en be-
talning från tyska bokförlaget 8MAI till Granma Interna-
tional osv ….. 

Källa: Kubas ständiga FN-kontor.

USAs över 60-åriga ekonomiska, finans- och handels-
blockad mot Kuba drar in hela världen, och drabbar alla 
verksamhetsområden i Kuba, och allt folk.

 Ett aktuellt axplock 
Exempel på USAs Kubablockads internationella ut-

sträckning:
Från andra halvåret 2017 har USAs blockad mot Kuba 

haft en exempellös skadlig effekt, särskilt inom finans och 
banksektorn. Fastän USAs införande av Helm-Burton-
lagen med dess extraterritoriella effekt ledde till att många 
länder instiftade motgiftslagar, för att skydda sig mot de 
skador HB-lagen kunde åsamka dem, har USAs skräm-
seleffekt på länderna lett till att motgiftet inte tillämpats 
som tanken var. 

Det finns många exempel på hur USAs förbud, hot och 
utpressning stoppat Kubas handel med många länder, här 
bara ett axplock:

29 juni 2017, Stanbic Bank i Zimbabwe (filial till Stan-
dard Bank Group i Sydafrika) stängde kubanska ambassa-
dens konto enligt instruktioner från Deutshe Bank (Tysk-
land) och UniCredit Bank (Italien) 

20 juli 2017, BNP Paribas Fortis S.A. bankkontor i Bel-
gien vägrade en handelstransaktion, till belgiska företaget 
R.I.P.I.SPRL, med hänvisning till kubanska kontakter 

November 2017, OFAC (USAs kontor för  kontroll av 
utländska tillgångar) utmätte böter på 204,277 US$ för 
America Express Company (Amex) för att en belgisk part-
ner till Amex utfärdat kreditkort till kunder i Europa som 
användes för att handla i Kuba.

6 februari 2018, USA-bolaget Stripe avslutade alla 
kundkonton som hade band till Kuba, på grund av de åt-
gärder USA vidtagit mot Kuba. 

13 februari 2018, ASB-banken y Nya Zeeland vägrade 
att genomföra en medborgares betalning till en resebyrå 

Hur USAs gränslösa blockad drabbar Kuba
Eva Björklund

”USAs blockad är den mest hårdnackade förföljelse, 
utan slut, mot all kubansk ekonomisk verksamhet, var 
som helst i hela världen: det är ett alltomfattande krig med 
oerhörd styrka till egen favör, mot vårt lands ekonomi, och 
går så långt som att slå ner på individuella transaktioner, 
människor emellan, och alla som försöker bedriva någon 
slags ekonomisk verksamhet  i vårt land, oavsett av vilken.

Det är oacceptabelt att som villkor ställa politiska ef-
tergifter som strider mot vårt lands självständighet. Det 
är fullständigt oacceptabelt, upprörande, irriterande, och 
sanningen är att vi föredrar att gå under hellre än att av-
säga oss vår självständighet. 

Detta är bakgrunden till att denna fientliga politik inte 
hindrat Revolutionen från att göra Kubas folk sitt eget 
lands ägare, och på spillrorna av den USA-tillvända dikta-
turen fortsätter vi denna långa branta stig.    

Jag tackar ett ädelt självuppoffrande folk, detta ma-

nuellt och intellektuellt arbetande folk, jordbrukare och 
studenter, kvinnor och män, barn, gamla, medborgare av 
alla åldrar, läskunniga eller inte tog kubanerna för första 
gången sitt öde i egna händer. 

Vi kämpar för den dag blockaden upphör. Ert förtro-
ende kommer inte att svikas, er kärlek och uppmuntran 
kommer inte att vara bortkastad. Det frö ni sår i våra hjär-
tan kommer aldrig att dö. 

Den kriminella blockaden, som de lovar skärpa, mång-
faldigar vårt folks heder och ära, mot dem vilkas folkmör-
darplaner kommer att misslyckas. 

Låt oss med stolthet för världen kungöra detta rekord, 
som gör oss värdiga det mest rättfärdiga av krav: att vårt 
hemlands rätt till liv, hälsa och lycka ska respekteras.  Vi 
kommer att kämpa till döden för denna rättighet.” 

Översättning Eva Björklund

Tack Kubas folk för att ni aldrig givit upp! 
Fidel Castro 1994

• 
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USA anklagar hela tiden andra för att använda sociala 
medier för spridning av ”desinformation” och skapa kaos. 
Men samtidigt gör USA precis det de anklagar sina fien-
der för: USAs ”Kubaradiokontor” i Miami skapar i falska 
sociala mediekonton för att uppmuntra uppror och sprida 
sin propaganda i Kuba. 

Efter revolutionens seger försökte USA över 600 gång-
er mörda Fidel Castro. Och drev samtidigt ett informa-
tionskrig. Under alla år har USA upprätthållit en utstude-
rad propagandaapparat för att störta Kubas socialistiska 
regering. 

I budgeten för 2019 angav USAs Radiostyrelse BBG 
att den ”etablerar digitala grupper på ön för att skapa lo-
kala Facebookkonton för informationsspridning”: ”dessa 
lokala sidor ökar möjligheterna att komma in på kubanska 
FB-användares nyhetsflöde. Samma strategi ska tillämpas 
på andra populära sociala medienätverk,” enligt BBG som 
”ska fortsätta fånga upp publik på internet genom Face-
book Live och You Tube som kanaler in till Kuba”, efter-
som ”kommunistregimen varit försiktig med att blockera 
dessa populära kanaler.”

USA skapar falska konton på Facebook och YouTube 
i Kuba och framställer dem som ”lokala” för att mer ef-
fektivt kunna sprida propaganda bland kubaner som om 
den vore inhemsk. 

”Att arbeta med kubanska oberoende journalister och 
uppmuntra medborgare att bidra med innehåll på Kuba-
radiokontorets plattformar är högsta prioritet” fortsatte 
BBG. ”Allteftersom WiFi utvidgats i Kuba och allt fler 
använder Facebook och andra sociala nätverk, har Kuba-
radiokontorets närvaro vuxit.”

 
Når  11 procent i veckan

Propagandan når varje vecka 11 procent av kubanerna 
Kubaradiokontoret har för närvarande 117 anställda och 
en årlig budget på 28,1 million US$. Publiken uppskat-
tas till 1 miljon. Kubaradiokontoret i Miami sköter Mar-
tiradion och -teven och hemsidan Martinoticias.com. De 
publicerar extremt partiska. Starkt högervridna rapporter, 
och Latinamerikas högerpolitiker stort utrymme.  

De arrangerar en årlig Kubansk Internetfrihetskonfe-
rens i Miami och hävdar att de ”för närvarande når 11,1 
procent av kubanerna varje vecka via radio, satellitteve, 
online och de särskilda kubanska ”digitalpaketen”*. 

De säger också att 96 procent av publiken säger att 
USAs regeringspropaganda ”hjälper dem att bilda sig en 
uppfattning om vad som händer och de flesta användare 
både delar med sig av den information de får från Radio 
Marti, och rekommenderar den till andra. ”

 Propaganda på DVD och USB i Kuba
BBG uppger också i sin budget för 2019 att Kubara-

diokontoret sprider propaganda på DVD och USB inne 
i Kuba för de som inte har tillgång till Internet. För att 

kringgå blockeringen av TV Marti-signalerna ökar Kuba-
radiokontoret spridningen av DVD och USB för att und-
vika att stoppas noterar rapporten. ”Innehållet laddas nu 
ner när det nått ön, kopieras där och sprids omedelbart. Ti-
digare laddades innehållet ner på annan plats och överför-
des till ön. Men mycket beslagtogs vid gränsen.  ”Denna 
optimering av Kubaradiokontorets leveranskedja kommer 
att tiodubbla tillgången på ön till samma kostnad.”

  En långvarig historia
USAs propagandaspridning runt om i världen har en 

lång historia. Detta är långt ifrån första gången som USA 
har avslöjats med att ha manipulerat sociala medier i pro-
pagandasyfte. Och dessa USAs propagandaoperationer är 
på inget sätt begränsade till Kina. 

BBG noterade i sin rapport att dess propaganda inriktar 
sig på publik ”i Ryssland och dess omgivningar, Kina, De-
mokratiska Republiken Korea, Iran och Kuba.”

USA har länge använt sociala medier för att så split 
särskilt i Kuba. År 2014 avslöjades att USAID, regering-
ens skenbart ”humanitära mjukamaktarm”, hade skapat en 
falsk Twitterliknande app kallad Zunzuneo för att skapa 
oro i Kuba, men den avslöjades och upphörde.

I januari 2018 aviserade USAs utrikesdepartement att 
de skapat en kubansk internetspecialstyrka för att under-
gräva den socialistiska regeringen i Havanna. Kubanska 
medier fördömde denna nya institution som ett försök att 
”undergräva Kubas inre ordning”.  Den kubanska reger-
ingstidningen Granma skrev ”Washington använder pa-
roller som ’arbeta för yttrandefrihet’ och ’öka internettill-
gången i Kuba’ för att dölja destabiliseringsplaner.”

År 2011 avslöjade The Guardian att USA skapade fal-
ska ”handdockekonton”** på sociala medier för att sprida 
propaganda och manipulera den allmänna opinionen.
Sammandrag och översättning Eva Björklund
* usb/dvd med musik, politik, livsstils program mm.

”Res dig Kuba”
    USA-propaganda med falska Facebook, YouTube & ”digitalpaket” 

Ben Norton

Kubaradiokontorets eleganta studio i Miami

• 
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Kubas försök med gratis internet är en seger över stor-
makten. Den som satt käppar i hjulet för Kubas uppkopp-
ling är ju inte dess regering, utan USA.

Tror du att Kubas regering förbjuder internet? Du är 
inte ensam. Detta har nämligen svenska medier påstått i 
åratal. Senast SR:s Studio Ett i augusti, som rapporterar 
om att alla kubaner nu ska få gratis internet i sina mobiler, 
för att ”den kubanska regimen har insett att internet inte 
går att stoppa.”

  Varför hittar de på? 
Den som satt käppar i hjulet för Kubas uppkoppling är 

ju inte dess regering, utan USA. Det är ett faktum, oavsett 
vad man anser om politiska system.  

Sedan 1962 är Kuba nämligen satt under blockad av 
USA. Det här betyder att inget amerikanskt företag, inget 
företag som har affärer med ett amerikanskt företag, inget 
företag som verkar på den amerikanska marknaden eller 
använder sig av amerikanska patent, får göra affärer med 
Kuba.

  Den som gör det straffas och utestängs från USA.  
Vilket naturligtvis även gäller internetleverantörer. 

Kuba kopplade upp sig första gången 1996 till en hastig-
het av 64 kbit/s. Samma år stiftade USA Helms-Burton-

lagen, vilket gjorde att företag som handlar med Kuba 
också kunde dömas för brott i amerikansk domstol. Det 
mexikanska telebolaget Grupo Domos dömdes till höga 
böter och fick dra sig tillbaka från ön. Uppkoppling gick 
därför endast via satellit fram till 2011 då Venezuela 
grävde en kabel under havet till Kuba. Fortfarande gick 
det dock inte att nå vissa sidor, som Google eller Skype, 
varför Kubas ledning bjöd in Googles VD Eric Schmidt – 
som fick bryta mot lagen för att besöka ön. Efter att själv 
kunnat se hur Google inte fungerade på ön blev Schmidt 
chockerad, och skrev ett uttalande där han i hårda ordalag 
fördömde USA:s blockad: ”blockaden går helt emot ame-
rikanska intressen… nu använder befolkningen olicensie-
rade versioner av Windows eftersom USA inte låter dem 
köpa licenser”.

  Ericsson fick böta 1,75 miljoner US$ 
Samma år blev Ericsson dömt till böter på 1.75 miljo-

ner dollar av USA för att ha sålt IT-produkter till Kuba. Er-
icsson bad om ursäkt och de ansvariga avskedades. Så när 
Kuba nu gör ett försök med gratis internet i mobilen, så är 
det en seger över den stormakt som gjort allt för att hindra 
det. Och då har vi inte ens talat om all den sjukvårdsutrust-
ning som inte fått säljas till landet på grund av blockaden.
Metro: 09 Okt 2018

USA förlorar kriget mot Kubas internet 
Kajsa Ekis Ekman

Antalet mobilanvändare i Kuba växer snabbt, med WIFi-kontakt i alla parker och många offentliga rum

• 
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1 januari firar den kubanska revolutionen 60 år. Det 
är en fantastisk bedrift att Kuba inte bara stått emot om-
världens fientlighet, utan också lyckats utveckla landet 
för befolkningens bästa. Det hade inte varit möjligt utan 
grundmurat stöd från den breda majoriteten. Inte heller 
utan den enighet man lyckats bevara och de gemensamma 
mål kubanerna strävar efter. 

Att revolutionen skulle fira 60 år trodde förstås inte den 
kubanska överklassen som tog med sig statskassan och 
stack till Miami för att där invänta att den gamla ordning-
en snabbt skulle återställas med hjälp av USA. Inte heller 
trodde de kubanska revolutionärerna att de 60 år senare 
fortfarande skulle vara en ö i en kapitalistisk omvärld. 

  Förändring i grunden
Revolution innebär förändring i grunden, och det är 

precis det man lyckats med. Framför allt för dem som 
bor på landsbygden är skillnaden mellan 1959 och 2019 
himmelsvid. Då: plågade av arbetslöshet, kronisk under-
näring, parasiter, analfabetism, sjukdomar och rättslöshet. 
Kort sagt, ett eländigt och ovärdigt liv. Nu: arbete åt alla, 
mat på bordet och god hälsovård. Böndernas barn går på 
universitet. Kort sagt, ett värdigt liv som ger självkänsla. 
Också för den svarta minoriteten innebar revolutionen, 
som bland sina första åtgärder avskaffade alla rasdiskri-
minerande lagar, en omvälvande förbättring. 

Kuba strider för folkrätten, en rätt som år för år trampas 
alltmer under fötterna sedan NATO:s bombningar av Ju-
goslavien. Kuba står för en kärnvapenfri och fredlig värld, 
för jämlikhet och för solidaritet.

 Hållbar utveckling
Kuba satsar på en hållbar utveckling inom miljö och 

klimat, en utveckling som är nödvändig för vår överlev-
nad. Resursanvändningen beslutas demokratiskt och det 
som styr är människors behov och inte profit. Kuba för 
en framgångsrik kamp mot rasdiskriminering, för HBTQ-

rättigheter och kvinnors jämställdhet. Barn och ungdomar 
prioriteras. Här finns nolltolerans mot social utslagning.

Revolutionen har gett alla kubaner tillgång till en rik 
kultur, trygghet, hälsovård och utbildning. Kuba är bäst i 
världen på ekologisk hållbarhet och Kuba är bäst i världen 
på internationellt bistånd och solidaritet. Det är fakta.

Däremot har man under de svåra omständigheter som 
råder inte lyckats ge den höga individuella standard som 
revolutionen eftersträvar. Det är en till synes omöjlig 
uppgift på grund av den grymma och enormt kostsamma 
blockaden. Likväl är det vad Kuba försöker göra. 

  Deltagardemokrati 
Minst lika viktigt är arbetet för att fördjupa deltagar-

demokratin så att varje medborgare känner sig engagerad 
i landets angelägenheter. Den nya grundlagen är ett stort 
steg, då besluten i högre grad kommer att fattas på baspla-
net. Själva processen  att ta fram grundlagen är en lektion i 
folkligt deltagande, där alla kubaner genom tusentals mö-
ten, har möjlighet att påverka sin grundlag. Som sista steg 
blir det folkomröstning om det framdiskuterade förslaget. 

  Världshistorisk
Den kubanska revolutionen var en världshistorisk hän-

delse med enormt genomslag på framförallt Latinameri-
kas utveckling. Det finns ett före och ett efter. Kuba är 
självklart inget militärt hot mot något land. Men dess ex-
empel inspirerar miljoner och åter miljoner i hela världen 
som kämpar mot förtryck och orättvisor. USA och alla 
dess anhängare vill utrota detta exempel som manar till 
efterföljd. Å andra sidan behöver vi som vill humanism, 
rättvisa, solidaritet och planetens överlevnad Kuba mer 
än någonsin. Det har de tusentals personer som tillhör so-
lidaritetsorganisationer med Kuba i de flesta av världens 
länder insett. Fler människor behöver komma till denna 
insikt. Det är din och min uppgift att arbeta för att det blir 
så. Till gagn för mänskligheten och för dess överlevnad.  

Solidariteten & Kubas Revolution firar 60 år!
Zoltan Tiroler & Tomas Vidén 

Detta är Kuba, kort & gott
En galen kuban

Dessa barn på väg till dagis eller skolan har varken 
Pepsi eller McDonald-burgare till mellanmål i sina rygg-
säckar. En brödbit med lite matolja och en liten flaska med 
lemonad är allt, det får duga. 

När de kommer hem har de flesta ingen laptop med in-
ternet för att göra läxorna. En gammal lärobok får duga. 

Men deras hjärtan klappar lugnt, de vet att inget ska 
hända dem, varken en kula, en vass kniv eller någon våld-
täktsman som står på lur. 

De enda vapen de känner till i skolan är penna, krita 
och suddgummi och ingen mördare, bara en omedgörlig 
lärare som ivrar för att lära ut. 

Det var härifrån vi gick vidare, härifrån kommer vi och 
här formades vi. 

Och javisst, det är ju sant att i Kuba finns diktaturen, 
den våra föräldrar och lärare infört, när de säger att du 
måste studera för att bli någon en dag! 

En diktatur som utbildar dig och som håller dig frisk 
med gratis, obligatorisk hälsovård, en diktatur där du kan 
springa omkring, leka och skrika, lycklig när som helst på 
dagen eller natten, en diktatur som för bara sju peson ger 
ditt barn vad de behöver.         Översatt: Dick E/EvaB Se foto sid 9

• 
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   ”Tyranniets Trojka” 

USA-imperialismens huvudfiende i Amerika
Eva Björklund

Samma dag som FNs Generalförsamling med 189 rös-
ter mot 2, krävde att USA ska häva sin blockad mot Kuba, 
höll Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton ett tal i den 
kubanska kontrarevolutionens huvudstad, Miami i Flori-
da, i ”Frihetstornet”. Det var bara några dagar innan mel-
lanårsvalet i USA, där Florida har stor betydelse. 

Bolton inledde med att hylla Brasiliens nyvalde ex-
tremhögerpresident, en yrkesmilitär, före detta kapten Jair 
Messias Bolsonaro, och utlovade en ny samlad politik mot 
hotet från ”Tyranniets Trojka”, denna ”terrortriangel mel-
lan Venezuela, Nicaragua och Kuba”.  

George W Bush hade sina ”Ondskans axelmakter” Irak, 
Iran och Nordkorea, senare utsträckt till Kuba, Libyen och 
Syrien, ”regimer som ger stöd åt terrorister”. 

Ronald Reagan utpekade ”Ondskan imperium”: Sov-
jetunionen. Och nu får Trump ”Tyranniets Trojka”, med 
Boltons ord: ”denna källa till oerhört mänskligt lidande, 

denna motor för enorm regional instabilitet, kommunis-
mens smutsiga vagga på Västra Halvklotet”. Uttrycken 
går tillbaka på 2a världskrigets Ondskans axelmakter: 
Tyskland, Italien och Japan.”

Bolton utlovade också skärpta åtgärder mot ”Trojkan”, 
som genom sin politik visar att en annan värld är möjlig, 
utan nyliberalismens dogmer. Därmed hotar de USAs väl-
de i Latinamerika, och därför måste de svältas ut. USAs 
ekonomiska krigföring med ekonomisk, finans- och han-
delsblockad syftar till att göra livet så outhärdligt som 
möjligt. Det ska få folken att med USAs lakejer ¬–numera 
med så kallade ”mjuka kupper” – störta sina folkvalda re-
geringar, så att de kan ersättas av USAs lakejer.  

Källor: artiklar på hemsidan www.svensk-kubanska.se
The Guardian 2018-11-01, Washington Post, 
Venezuela Analysis 18-11-05

   Bilder Kuba, kort & gott

200 miljoner barn i världen soven idag på gatan. 
Ingen av dem är kuban. 

• 
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Miguel Díaz Canel: 
Att leda landets regering är en ny erfarenhet med myck-

et att tänka på för att leva upp till de förväntningar som 
ställs på en folkets regering för folket. Vi formulerade fyra 
punkter: 

• För det första att – förutom att föregå med gott exem-
pel – måste alla i ansvarsställning regelbundet redovisa 
sitt arbete både för folket och överordnade instanser.

• För det andra att ständigt knyta an till och samtala 
med folk och vara på plats för de komplicerade frågorna. 
Att tala med och lyssna till folk är vårt viktigaste arbets-
redskap. Vi aktualiserar vårt medielandskap, inte bara tra-
ditionella medier och journalistik, utan den dubbelriktade 
samtalskultur som vårt land behöver, interaktionen mellan 
folk och regering genom medier och sociala nätverk.  

  Tala med folk, digitala plattformar
• Vi hoppas kunna lägga fram första etappen av elektro-

nisk ingång till landets regering, på de digitala plattformar 
för interaktion och folks deltagande i beslutsprocesser. 

• Och att innehållet är genomtänkt. Idag verkar nedslå-
ende, avmobiliserande innehåll dominera i den nykoloni-
serande medievärld de försöker tvinga på oss. Vi måste 
nå ungdomarna med uppmuntran utifrån folkets landvin-
ningar, det är min erfarenhet som studentledare, partise-
kreterare i två län och utbildningsminister. Det finns inget 
som går upp mot kontakt med ungdomars uppfriskande 
bidrag, deras drömmar och vilja att delta och bidra. 

• Men de problem vi ska lösa är komplicerade och 
krångliga, vi måste ha olika alternativ i åtanke, söka nya 
lösningar utifrån forskning och datorisering.

Vi måste ut i länen, utveckla samarbetet mellan reger-
ingen och läns- och kommunstyrelserna.

• Vi måste underlätta för lokalsamhällena att lösa sina 
problem, med självbestämmande. Förste vicepresidenten 
har uppdraget att bygga upp en struktur för direkt samar-
bete med lokalsamhällena, genom regelbundna besök, för 
ministrarna minst två länsbesök per år, och likaså Natio-
nalförsamlingens utskott, för att få överblick över problem 
och hur folk tänker, på vad, hur stämningen är, prata med 
folk om allt detta. Det behövs uppriktiga samtal grundade 
på verklighetsnära problembeskrivningar, lösa upp knutar, 
öka takten på lösningar. Det finns problem som inte har 
någon omedelbar lösning, men om vi betar av bit för bit, 
så att de inte växer, visar det att viljan finns, och en lös-
ning kommer.

• Det viktigaste hindret för landets utveckling, det 
som varje dag försvårar vardagslivet, ekonomin och sam-
hällsutvecklingen är USAs brutala blockad, ett brott mot 
mänskligheten, mot ett helt folk. USA tvingar hela världen 
att delta i blockaden. Alla kapitalflöden till Kuba försvå-

ras, bara de som verkligen vill orkar ta sig igenom i trots 
mot USA starka påtryckningar. 

• Min generation, vi som föddes under Revolutionens 
första år, är en blockerad generation. Våra barn och barn-
barn har fötts under blockad. Blockaden drabbar allt, varje 
analys av landets sociala och ekonomiska förhållanden 
måste börja med att precisera vilka hindren är, och många 
är direkt kopplade till blockaden. Men också de subjek-
tiva, det misstroende blockaden skapar och tvingar oss att 
noga begrunda varje steg, för att inte gå under. Vi vill byg-
ga en bättre värld, och till den sociala rättvisan, lägga ett 
blomstrande samhälle. Det främsta hindret är blockaden. 

  Ny grundlag för förändring
De senaste årtiondet har vi haft en intensiv debatt, om 

sociala och ekonomiska frågor, och uppdaterat vår eko-
nomiska och sociala modell med en växande ickestatlig 
sektor. Det är ingen nyliberal sektor, det är en icke stat-
lig sektor som kompletterar den statliga, relaterar till den 
statliga och bidrar till bruttoinkomsten, ingår i vår eko-
nomiska planering: hur mycket som behöver investeras i 
denna sektor och hur stor andel av arbetskraften den utgör.  

Vi har också utvecklat formerna för privat och koopera-
tiv äganderätt och bruksrätt av statlig egendom. 

Vi har också breddat vår syn på medborgerliga rättighe-
ter, mänskliga rättigheter. Vi skriver in de internationella 
avtalen om rättigheter i vår grundlag, även frågor som va-
rit tabubelagda. Detta har redan lett, inte till konfrontation, 
men vissa diskussioner.  

  Decentralisering till kommuner och län
Vi stärker kommunernas självständighet, och gör läns-

nivån till en statlig förvaltning, medan den demokratiska 
representativiteten finns på kommunnivå. 

Vi bygger socialism för att på sikt uppnå ett kommu-
nistiskt produktionssätt.Vart och ett av de två begreppen 
innebär det andra. Kommunism som samhällsform kan 
inte utvecklas i bara ett land, det måste bli en internationell 
samhällsform. Men, lägg märke till – jag har faktiskt varit 
på flera folkliga debatter, när vi besökt län och kommu-
ner – att det finns så mycket vishet i vårt folk, så mycket 
ansvar i det sätt folk går in i dessa debatter. Det bekräftar 
vad en diktarvän sa: ”ingen av oss vet mer än vi alla till-

Vad säger 
Kubas nya president?  
I intervju med Patricia Villegas, 
TeleSur 180917. 1:a delen
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sammans”. Folk tycker att grundlagsförslaget är bra, och 
kommer att bli bättre när vi kan lägga till allt som kommit 
upp i den folkliga debatten, och sen har folket sista ordet.

Här finns en sak, som skämtsamt sagt, är skrattretande. 
De som är mest bekymrade över om det ska vara socialism 
eller kommunism är inte Kubas folk, utan de som angriper 
oss utifrån med en dubbelmoral som uppenbaras när vår 
verklighet behandlas utan hänsyn till historiska särdrag. 

Temat om Kommunistpartiets ledande ställning i vårt 
samhälle, som vi inte avsvär oss, som har folkflertalets 
stöd och är historiskt grundad, men ibland kan andra inte 
förstå denna kubanska verklighet, utan tolkar kommu-
nistpartiet som ett valparti, fast det inte ställer upp i val. 
Det har djupa rötter. Martí grundade Kubas Revolutionära 
Parti, den historiska grunden för dagens Kommunistiska 
Parti, som inte deltar i valen. Det var ett enhetsparti för 
en revolution för landets självständighet, grundat på enig-
het, ett öppet och demokratiskt parti för att innefatta folk-
flertalets vilja att skapa ett oberoende som inte öppnar för 
sprickor och enighetens upplösning. 

  Historisk erfarenhet av enighetens betydelse
I historien, när vår enighet har brutits upp, då har vi 

mött motgång, tillbakagång. Första självständighetskriget, 
10-årskriget, ett långt krig för 150 år sedan. Vid 100-års-
dagen underströk Fidel detta: Kubas revolution är en enda. 
Denna kontinuitet finns i grundlagen, i folkets kamp, som 
har varit en och samma genom alla dessa år. På grund av 
den splittring som ledde till ett avtal med Spanien, led-
de 10-årskriget inte till seger. Ett andra försök att uppnå 
självständighet, Lillkriget (La Guerra Chiquita) blev på 
grund av splittringen aldrig stort utan slutade med USA-
intervention, och en kringskuren republik.  

Där uppstod på 30-talet en revolutionär rörelse ”1933-
års Revolution” och som talesättet från den tiden säger: 
gick åt skogen. I brist på enighet. Revolutionen segrade 
när Fidel enade olika krafter och tog med dem i en lång 
process, till enighet inom Kubas Kommunistiska Parti, 
som inte då heller var ett valparti, utan ett revolutionärt 
parti, ett folkets parti, ett parti för att skapa enighet. 

  Fienden vet att vår enighet är vår styrka
Jag är övertygad om att Revolutionens fiende vet att 

för att besegra oss måste de spräcka vår enighet och det 
är målet för deras satsningar på undergrävande verksam-
het. Och vart vänder de sig, vilken del av folket? Till ung-
domen. Varför? För idag har vi en generation på 60 års 
avstånd från Revolutionens historiska seger. En genera-
tion som ser Revolutionens landvinningar som rättigheter. 
Som en helt naturlig sak, de har inte upplevt Revolutio-
nens första år, hur landet gjorde framsteg och uppnådde en 
stabilt gott samhälle på 80-talet. Som sedan, när socialis-
men kollapsade gjorde att vi hamnade i specialperioden*. 
Dagens unga generation, våra barn, våra barnbarn, föddes 
under specialperioden och har vuxit upp med den. 

  Ungdomen har många förhoppningar
De har många förhoppningar, framför allt att Kuba ska 

utvecklas snabbare. Revolutionen har utbildat dem, de har 
dragit nytta av den allmänna utbildningen och universite-
ten, de har kunnat ta till sig kulturen, en generation med 

kultur, utbildning och förhoppningar, en aktiv generation, 
en generation som deltar. Jag tror inte att deras främsta 
syfte är att gå emot Partiet eller Revolutionen, det är inte 
deras grej. De vill mer framsteg, att det ska gå fortare, att 
tas med i räkningen, delta, kunna bidra. De hoppas också 
på teknisk utveckling, och informationsteknik. De är in-
riktade på social kommunikation, med många inslag, men 
också medvetna om att ifall enigheten bryts kommer de 
att förlora alla Revolutionens fördelar. De är en genera-
tion med fast hållning, som inte vill splittring, inte bryta 
med Revolutionen, inte vill anslutas till USA. De försva-
rar oberoendet, självständigheten , jag tror att de kommer 
att se till att Revolutionen fortsätter. 

Försvarar rättvisa och jämlikhet
Ungdomen ansluter till det starka krav som förs fram 

i debatten att försvara den sociala rättvisa och jämlikhet 
som Revolutionen bygger på. Men många oroar sig för att 
det ska uppstå en koncentration av rikedom. 

Med tanke på våra lagar och normer och hur de till-
lämpas tror jag inte att det finns förutsättningar för acku-
mulation av rikedom och fastigheter. Men i en situation, 
där lönen förlorat sin ställning, där vi har komplicerade 
förhållanden mellan löner och priser, och det sätt på vilket 
lön utgår efter arbetsinsats, växer motståndet mot andras 
sätt att samla på sig rikedomar. I grundlagsprojektet finns 
en paragraf som förbjuder koncentration av fastigheter 
och rikedom. I den folkliga debatten ifrågasätts inte denna 
begränsning, tvärtom att formuleringarna ska skärpas. 

När det gäller rikedomsackumulation är vi alla överens, 
frågan är närmast vad som ska grundlagsfästas och vad 
som ska följas upp i lagstiftningen. Jag tror det kommer att 
klarna under debatten som pågår hela hösten. 

Samkönade äktenskap är en realitet
När det gäller samkönade äktenskap som också ingår i 

grundlagsdebatten, så är det en realitet, och inställningar 
förändras. Ungdomen har en öppnare inställning och Re-
volutionen har ett medmänskligt kall. Under dessa år har 
vi upplevt en fantastisk utveckling av tänkesätten, många 
tabun har försvunnit. Jag anser att det är rätt att erkänna 
äktenskap mellan två personer, utan begränsningar pga 
sexuell läggning. Det framförs många motargument: se-
mantiska, fortplantning, familjebildning etc. Det har fun-
nits diskriminering i vårt samhälle, inte i lag, men bland 
folk, men många har arbetat hårt för att öppna horison-
terna och förståelsen. 

Kyrkan har sina tankar, sin övertygelse, men är också 
öppen för den folkliga debatten, det är inte teater, det är 
övertygelse, och alltid när vi tagit debatten till folket har 
den revolutionära politiken blivit mer hållbar. Men som 
sagt, den folkliga debatten kommer att fälla utslaget.

Jag tror att flertalet kommer att stödja grundlagen som 
sådan, diskussionen kommer att bidra till det. Kontrarevo-
lutionen har uppmanat folk att rösta nej. Men den kuban-
ska kontrarevolutionen är en minoritet som finansieras av 
USA, en del öppet, ännu mer dolt. Men de har full rätt att 
delta i debatten, och får stå ut med att bli motsagda. 
* Den djupa ekonomiska kris som följde på Warzawapaktens 
upplösning, och anslutning till USAs Kubablockad. 
Sammandrag (40 %) och översättning av en första del, Eva 
Björklund 201811 13. Se andra delen på ”efolket.se”. • 
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   På dagordningen stod Utländska investeringar, Skat-
ter, Inkomster & Utgifter, Budget, Mariels Utvecklings-
område, Bostadspolitik, Stadsupprustning i Havanna, Gu-
antánamo och Baracoa och en institution vigd åt minnet 
av Revolutionens historiska ledare. Som vanligt deltog 
läns- och kommunrepresentanter i överläggningarna ge-
nom videokonferens. 

Utländska investeringar i byggnadsektorn
Inslag av utländska investeringar i byggnadssektorn 

ansågs strategiskt viktiga med stora möjligheter och stor 
betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen. 

Utrikeshandelsministern Rodrigo Malmierca framhöll 
vikten av att satsa mer på att ersätta import med inhemsk 
tillverkning och export. För närvarande driver departe-
mentet fem projekt, två utländska upphandlingar och tre 
gemensamma projekt. Bland kommande projekt ingår 14  
som vänder sig till utländska investerare, och av dem 4 i 
Marielområdet. 

Malmierca talade om svårigheter med att konkretisera 
projekten innehållsligt, tekniskt och ekonomiskt. Och fort-
farande för få kubanska konsultföretag för att leda projek-
ten, och ofta förekommande byten av investerare, och lång 
tid för att ta fram juridiskt hållbara avtal. Han tog också 
upp dubbla valutans negativa effekter, när växlingen sned-
vrider de ekonomiska resultaten. Problem finns också med 
varuleveranser, både inhemska och importerade, och till-
verkningskedjorna. 

För att övervinna svårigheterna prioriteras projekt för 
importersättning och export liksom utbildning av specia-
lister på upphandling. 

Díaz Canel gick igenom rutinerna för regelbundna kon-
troller av utländska investeringar och ha en stående punkt 
på dagordningen för att utvärdera detta sektorsvis. Denna 
gång var det byggverksamheten som stod i tur. Han un-
derströk vikten av utländska investeringar, framför allt för 
den infrastruktur landet behöver. Han tog upp kvarvarande  
problem med genomförbarhet och investeringar som inte 
ger förutsedd avkastning och inte inom avtalad tid. Ut-
ländska investeringars samverkan med inhemsk industri 
måste planeras från början, liksom utvecklingen av andra 
grenar av ekonomin. 

  Räkningar att utkräva och betala
Vid genomgången talade flera om behovet att snabbt ta 

itu med den bristande kontroll som leder till att resurser 
kommer på villovägar och den brist på kontroll som leder 
till att skulder läggs på hög i företagen. Orsaker och an-
svariga måste kartläggas sektorsvis, och detta ska tas upp 
på regeringssammanträdena.  

Vice finansministern Meisi Bolaños, angav som främ-
sta orsak till att betalningar inte görs i tid är brister i re-
gistrering, kontroll och betalning av räkningar, brister 
i disciplinen för kontakthanteringen i detaljhandel och 
restaurang/serveringsbranschen, i kontroll över inventa-

rier, det slappa genomförandet av kontrakt som inte alltid 
sker normenligt. 

Så en rad åtgärder har vidtagits för att kräva betalning, 
höja statusen för företagen inom detaljhandel och restau-
rangnäring. Och regelbundna kontroller genomförs av 
skuld- och betalningskedjorna. 

Presidenten framhöll vikten av korrekt hantering, men 
också att inte driva företag till konkurs på grund av tillfäl-
lig brist på likvida medel. Vi måste lösa de strukturella 
problemen, organisation och kontroll, så att inget slösas 
bort. 

Vi måste se till att redovisningar görs regelbundet i alla 
styrelser och förvaltningar. Framför oss har vi också ban-
kariseringen för att minska kontantbetalningarna. 

  Skatter, en angelägenhet för alla
Arbete för egen räkning har ökat och blivit mer varierat 

i form och innehåll. Och antalet skattebetalande egenföre-
tagare ökade från 150 000 till 590 000, anslutna och kon-
trollerade av Skatteverket (ONAT).

Under de senaste fem åren har skatteintäkterna ökat 1-8 
procent årligen. Skatter, avgifter och bidrag utgör 74 pro-
cent av intäkterna, så skattesystemet är den viktigaste in-
täktskällan och för fördelning av tillgångarna. Intäkterna 
från den statliga sektorn utgör lite mer än 85 procent av 
statsbudgeten. 

Men i den privata sektorn förekommer avvikelser och 
fusk, för att inte tala om den illegala verksamheten. 

Fortfarande saknas insikt om att skattebetalning är en 
plikt och ett ansvar både för medborgarna och institutio-
nerna. Av juridiska personer betalar som regel 98 procent, 
skatt och av enskilda företagare 85 procent.

För att motverka skattefusket har statsförvaltningen i 
större utsträckning återkallat tillstånd och stängt inrätt-
ningar som inte sköter sig, striktare krävt in böter, och höjt 
dem för skattefusk och olaglig verksamhet. Domarna  pu-
bliceras; systematiska kontroller genomförs för att komma 
åt olaglig verksamhet, och kontrollen ökar på värdering av 
bilar och bostäder. 

Det handlar om att få ordning på all företagsamhet, inte 
bara den icke statliga, för alla gäller samma kamp. Det 
handlar om kontroll av verksamhet och åtaganden. 

  Ekonomisk planering
Ekonomi- och planeringsministern Alejandro Gil Fer-

nández redogjorde för genomförande av planen för 2018, 

    Regeringssammanträde 30 oktober

Ekonomi & sociala frågor 
Leticia Martínez

”Att tala med och lyssna till folk är vårt viktigaste arbets-
redskap,” sa presidenten till TeleSur. De första månaderna 
reste han runt till län och kommuner. Här på besök i ham-
nen i Batabanó.
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där tillväxttakten ligger lite över 1 procent. Intäkter från 
turismen, sockerskörden och gruvnäringen är mindre än-
planerat. 

Planen för 2019 inriktas på att minska import av pro-
dukter som finns eller kan tillverkas inom landet, och an-
vända alla resurser som finns. 

Vi måste anpassa utgifterna till inkomsterna, och arbeta 
för att öka exporten och att avkastningen på investering-
arna blir rimliga, det är enda sättet att utveckla landet med 
våra egna resurser. 

  Bostadspolitiken
Den utgår från det befintliga beståndet och inriktas på 

att i första hand stoppa förfallet och efter renoveringar 
kunna ta bostäder i bruk. Bostadsministern René Mesa 
Villa Faña uppskattade att det skulle ta tio år, där de första 
fem åren ska ägnas åt det som påverkats av klimatfaktorer 
och det som riskerar att förfalla. 

Politiken utgår från att många olika aktörer deltar i bo-
stadsbyggandet, bland dem familjer som behöver bostad, 
organiserade i byggasjälvrörelsen; de statliga byggföre-
tagen: jordbruks- och andra kooperativ, arbetsplatser där 
personal har möjlighet att delta, de statliga byggföretagen. 

Vid fördelning av bostäder och byggnadsmaterial ska 
sociala och arbetsmeriter beaktas, men i första hand ska  
de familjer vilkas bostäder skadats av klimatfenomen 
komma ifråga. Bidragen till bostadsbyggande ska styras 
till de familjer som är inställda på att lösa sina bostadspro-
blem med egna ansträngningar. 

Personer som bor i osäkra bostäder och kustområden, 
och de som har störst behov av bostad, oberoende av skäl, 
och börja med sociala problem och familjer som bott 
längst i baracker. 

Alla byggnadssystem, tekniker och material, som Gran 
Panel, Sandino och FORSA, och andra former av mer tra-
ditionellt bygge, betongblock, cement och trä med mera, 
också palmplank, ska användas.

Staten kommer inte att bidra till bostadskostnaden, hy-
ran, den ska den/de boende betala, månadsvis, och med 
beaktande av familjens percapitainkomst. 

  Stadsplanering
Stadsplanerna för La Habana, Guantánamo och Ba-

racoa presenterades av ordförande för Institutet för fysisk 

Taxinäringen regleras 
Latin American Herald Tribune 181010

Med ”Specialperionden”* på 90-talet dök det upp pri-
vattaxi som kompletterade den totalt otillräckliga kollek-
tivtrafiken. De som hade bil, körkort och bankkonto kunde 
ansöka om taxitillstånd, mot en viss avgift, och köra taxi 
lagligt, inklusive kollektivtaxi. De kan då på kontrakt 
köpa bensin och reservdelar med rabatt.  Men måste också 
leva upp till en viss kvot körningar, mätt i bensinförbruk-
ning, för att få tillståndet förlängt. 

I Havanna fylldes gatorna av gamla ”amerikanare” som 
kryssade fram ofta fullsatta och tog upp och släppte av 
passagerare på vägen. Sedermera också ryska, polska och 
tjeckiska bilar. På 20-hundratalet startade också minibuss-

”Vi måste nå ungdomarna med uppmuntran utifrån folkets 
landvinningar, det är min erfarenhet som studentledare, 
partisekreterare i två län och utbildningsminister. Det finns 
inget som går upp mot kontakt med ungdomars uppfris-
kande bidrag, deras drömmar och vilja att delta och bidra, 
sa presidenten till TeleSur.” Ovan på besök i Ciego Avila, 
nedan omkramad i Artemisa..

kooperativ (upp till 14 passagerare) med 23 fasta rutter 
med hållplatser i Havanna. 

De spelar en viktig roll för att samhället ska kunna 
fungera, men bristen på reglering har också öppnat för 
godtycke när det gäller avgifter och redovisning (med 
taxitillståndet följer också en löpande avgift/redovisning 
till kommunen/staten)

Vice transportminister har nyligen sagt att åtgärder 
måste vidtas för att balansera resenärernas och taxiägarnas 
intressen. ”Staten måste garantera en stabil, välordnad och 
fungerande kollektivtrafik. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund

*den ekonomiska krisen under 90-talets dubbla blockad. Bus-
sar kunde inte få tag i reservdelar, ett påbud gick ut att alla 
bilar, privata och tjänstebilar skulle ta upp liftare. Sedan upp-
stod också den privata taxitrafiken. 

planering, Ramuel Rodíles Planas. Han angav en plane-
ringshorisont till år 2030, där områdenas problem och 
möjligheter kartläggs, och nya stadsplaner aktualiseras.

Målet är bättre infrastruktur och bättre miljö.  Díaz-
Canel påminde om de stadsplanebestämmelser som nu tas 
fram centralt. 

Sammandrag och översättning Eva Björklund

• 

• 
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President 
på utrikes resa 
Eva Björklund

Miguel Díaz Canel valdes av Nationalförsamlingen 
till president den 19 april. Under maj och juni gjorde han 
rundtur till 15 kommuner i Havannalänet (se foton sid 12-
13). Sin första  utlandsresa ställde han till landets främsta 
allierade, Venezuela, redan i maj. 

Den 23 september reste han till USA och FN och i no-
vember vidtog han en omfattande rundresa via Paris till 
vänskapligt sinnade länder: Moskva, Pyongyang, Peking, 
Hanoi och Vientiane, för ett sista nedslag till London. 
Twittrade hela vägen. 

 Talade i FN och Riverside Church i New York
24.9, Talade på Nelson Mandela Peace Summit i FN.
24.9. Träffade borgmästaren Bill de Blasio och andra 

Kubavänner och kubaner i USA. På onsdagkvällen talade 
han i New Yorks historiska Riverside Church. 

26.9, Talade i FNs Generalförsamling

  I november till  Europa och Asien
1.11 I Moskva. Efter mellanlandning i Paris och möten 

med statsministern Édouard Philippe och Unescos gene-
raldirektör, Audrey Azoulay, anlände Miguel Díaz Canel 
till Moskva. 

2.11  Möte med Rysslands president Vladimir Putin, de 
talade om partnerskap inom flera områden och om aktu-
ella internationella och regionala problem. De skrev sam-
arbetsavtal på 260 US$ för omfattande modernisering av 
kraftverk, stålindustri och infrastruktur. 

Under Díaz Canels besök i Moskva kungjorde Trumps 
säkerhetsrådgivare John Bolton nya sanktioner mot ”Ty-
ranniets Trojka”: Kuba, Nicaragua och Venezuela 

(se sid 9). 

4.11 I Pyongyang mötte han Kim Jong-Un och stats-
ministern Pak Pong Ju. De talade om samarbete inom 
turism, utbildning och hälsovård. MDC twittrade: #Cuba 
says goodbye to the beautiful #RepúblicaPopularDemoc-
ráticaDeCorea, tackade för stödet mot USA blockad, som 
Nordkorea också utsätts för:  #NoMasBlock”.

7.11 I Peking, som Miguel Díaz Canel hade besökt som 
vicepresident 2013 och 2015, hade han nu ett samman-
träde med president Xi Jinping. Han besökte historiska 
platser och höll möten med representanter för olika sek-
torer, och skrev samarbetsavtal.  Han besökte Mao Tse 
Tungs mausoleum och “Förbjudna staden”, skrev i gäst-
boken och twittrade: Jag känner djup respekt, beundran 
och kärlek för Kinas folk. 

10.11 I Ho Chi Minh-staden slöt Kubas och Vietnams 
presidenter två handels- och finansieringsavtal, och talade 
på presskonferens om att fördjupa samarbetet inom för-
svar, säkerhet och diplomati och stärka samarbetet inom 
jordbruk, bioteknologi, läkemedel, utbildning, vetenskap 
och utbyte folk-till-folk. MDC lade en krans vid Ho Chi 
Minhs Mausoleum. Och twittrade: I HoChiMinh-staden 
avslutar vi vår lyckade resa i Vietnam. Cu Chí berörde oss 
djupt. Och Saigons Tekniska Centrum visade oss en väg 
framåt. Adjö Kära Vietnam. 

11.11  I Vientiane, möte med statsminister Thongloun 
Sisoulith,  generalsekreterare Bounnhang Vorachith, slöt 
samarbetsavtal med utbildnings- och idrottsministern, 
och mellan centralbankerna.  

13.11 I London, sista steget på rundresan togs han emot 
av finansministern Philip Hammond och samtalade om de 
bilaterala förbindelserna. Se sid 15

Källor: Reuters, AFP, CNN, Tqss, ACN, AP, Prensa Latina, 
Periodico26.cu

@DíazCanelIB

• 



15Tidskriften Kuba 4/2018

Bra möte med 
Cuba-Initiative i London
Prensa Latina, nov 13

På vägen hem besökte Díaz Canel London och Cuba-
Initiative, som ingår i The Caribbean Council i London. 
Han sammanträdde med företrädare för Cuba-Initiatives 
30 medlemsföretag. Och twittrade därifrån att gruppen 
bildades på initiativ av baronessan Lady John och Fidel 
Castro.

Lord David Triesman, en av två ordföranden för CI, 
välkomnade Díaz Canel som den första kubanska presi-
dent som besökt London. Han talade om att sätta fart igen 
på samarbetet och meddelade att under första halvåret 
2019 ska de mötas igen i Havanna. 

Díaz Canel talade om Kubas fokusering på utveckling 
av ekonomin, handel och internationellt samarbete som nu 
sker med Storbritannien.  Och Kubas vilja att befästa de 
sociala och kulturella landvinningarna, men talade också 
hur blockadens belägring av Kuba har hårdnat med Trump 
och de bakslag det innebär för utvecklingen.  Och väl-
komnade Cuba-Initiatives arbete för att främja handel och 
samarbete med Kuba.

Cuba Initiative, CI, grundades 1995 och ingår i The 
Caribbean Council. CI är en icke regeringsansknuten 
organisation för att främja handel och samarbete mellan 
Storbritannien och Kuba. Ordförande är Lord Triesman i 
London och Rodrigo Malmierca, Kubas handelsminister, 
i Havanna. CI har en veckotdining: Cuba Briefing. Inrikt-
ningen ligger på turism, energi och gruvdrift, bioteknologi 
och apoteksrörelse,  IT och kommunikationer, jordbruk 
och finanser. 
Översättning Eva Björklund

Kubas utrikesminister Bruno Rodrígues, Lord David Triesman 
och Kubas president Miguel Díaz Canel. 

PEKING

PEKINGPEKING

PYOMGYANG

HO CHI MINH STA-

VIENTIANE

• 
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Ett krafttag för livet
Ronald Suárez Rivas

Kartan över Kuba kommer inte att se ut som idag. 
Klimatförändringarnas höjning av havsnivån kommer 
att drabba många kuststäder. Fyra städer i Pinar del Rio 
kommer att fullständigt översvämmas och många stränder 
sväljas av havet. Biologisk mångfald kommer att gå förlo-
rad, samtidigt som främmande arter kommer att invadera. 

Klimatet kommer att bli varmare, orkanerna kraftigare, 
torkan med intensiv. Saltvattenintrång kommer att drabba 
odlingar och grundvatten. Detta handlar inte om en kata-
stroffilm, utan vad forskarna förutser för Kuba under detta 
århundrade. 

I Pinar del Rio förväntas 4 städer helt översvämmas, 
och tusentals hektar odlingsmark drabbas av jorderosion 
och salt. 

Inför så dystra utsikter, som redan är kännbara, vidtar 
länsförvaltningen åtgärder för att anpassa till klimatför-
ändringen, och så mycket som möjligt dämpa effekterna, 
i enlighet med det landsomfattande projektet ”Uppdrag 
Liv”. 

Enligt Vetenskaps-, teknik och miljödepartementets, 
Citmas, länsombud, Yury Triana, har en arbetsgrupp bil-
dats för planering och genomförande av Uppdrag Liv i 
Pinar del Rio, med företrädare för länsrådets ansvariga 
för jordbruk, fysisk planering, vattentillgångar och turism, 
universitetet Hermanos Saíz Montes de Oca, med flera. 

Åtgärderna fokuserar på sju prioriterade kommuner i 
Vueltabajoområdet (Consolación del Sur, La Palma, Los 
Palacios, Minas de Matahambre, Pinar del Río, San Juan 
y Martínez, och Sandino), som förutses komma att drab-
bas värst.

Citmas ombud påpekade att Guane också ingår, efter-
som flera bosättningar där redan drabbats av Cuyagateäl-
vens översvämningar och de studier som gjorts av ”Utsatt-
het, sårbarhet och risk” (USR). “Det innebär inte att andra 
ställen inte kommer att beröras, men på kort, mellan och 
lång sikt är vissa mer hotade”, tillade hon. 

Det finns de som tror att klimatförändringen är ett av-
lägset problem, som många som bor här nu inte kommer 
att drabbas av, men forskarna konstaterar att följderna re-
dan är tydliga. 

Sedan mitten av 1900-talet har Kubas medeltemperatu-
rer ökat med 0,9 grader, regnmängder har varierat, torkpe-
rioder har ökat och havsnivån höjts med 6,77 cm. 

Dr Jorge Ferro på ECOVIDA, Centrum för Miljöforsk-
ning och Åtgärder, framhöll att effekterna på havets eko-
system och mangroveutbredningen redan är påtagliga i 
Pinar del Rio. 

Under tiden visar forskningen att havsvattenintrång lett 
till ökade saltnivåer över hela sydvästliga låglandet, och 
sex sandstränder har eroderat. 

Experterna varnar också för att en rad avvikelser, 
kopplade till klimatförändringen, noterats på flera arter i 
Guanahacabibes Nationalpark, bland annat på honungsal-
strande växter, liksom röda krabbans fortplantningsmöns-
ter. Honungsproduktionen har gått ner, och havssköldpad-
dornas bobygge har påverkats. 

Nya invasiva arter har dykt upp i området, kopplade till 
den röra som orkanerna skapar, och vissa inhemska arter, 
som kustvanilj och lavendel har brett ut sig. 

”Det var farligt, så de utrymde oss så fort en orkan 
var på väg”, berättade Amada Bellame, en av invånarna i 
den nya by som byggts för dem som bott i strandbyn Las 
Canas. ”Lastbilarna kom och evakuerade oss med allt vi 
hade. Husen lämnades tomma, med taket säkrat.” 

Detta händer allt oftare. ”En gång nådde havet vår vat-
tenreservoar. Det var hemskt” påminner sig María Elena 
Argüelles. Vattnet översvämmade Las Canas på tre ställen, 
förklararde Gumersindo Zambrana. ”Så vartenda år måste 
vi ge oss iväg, tills en orkan drog med sig alla byggnader.”

De som blev hemlösa år 2002 efter orkanerna Isidore 
och Lili, har fått nya bostäder i La Coloma, en by med 79 
bostäder som är den första i länet som byggs i enlighet 
med projektet Uppdrag Liv. 

När platsen valdes togs hänsyn till länets erfarenheter 
av extrema vädersituationer, och studier som visat att år 
2050 skulle hela byn Las Canas ligga helt under vatten. 
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Klimatförändringen leder till större regnvariationer.  
Detta får allvarliga följder för de karibiska önationerna 
som är mycket beroende av regnet. Torkperioderna har 
blivit allt intensivare. Enligt Antonio Rodríguez, vice 
ordförande för Kubas institut för hydrauliska tillgångar 
(INRH), minskar mängden tillgänligt regnvatten. Havsni-
vån, som har höjts 6,77 cm hittills, kan beräknas nå upp till 
27 cm år 2050 och uppskattningsvis 85 cm vid sekelskiftet  
2100.  Följden blir stora landförluster längs kusterna. Och 
saltintrång i vattenreservoarerna. 

Irma-orkanen september 2017, som drabbade hela ku-
banska övärlden, innebar en lättnad i den torka som hållit 
land och folk törstiga under nästan fyra år.  Regnsäsongen 
hösten 2018 började redan i maj med den subtropiska 
stormen Alberto och översvämningar, som ledde till åtta 
dödsfall men också fyllde på INRH:s 242 reservoarer.  ”Vi 
vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders 
torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klar-
ade av.  

Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med 
att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till 
att börja med. Och vattenledningssystemet ska förbättras 
och utsträckas till fler hushåll. Bara 11 procent av befolk-
ningen har tillgång till rinnande vatten hela dygnet, och 
ytterligare 39 procent vissa tider. De flesta byggnader har 
vattentankar på taken, som fylls på från tankbilar i bästa 
fall en gång i veckan. Till detta kommer omfattande bris-
ter i vattenledningssystem, och förlust av 1,6 miljarder ku-
bikmeter vatten i hela Kuba. Vattenmätare installeras nu 
för att minska spillet i hushållen.

    Mellan torka och översvämning

Vattenhanteringen 
måste förbättras
Eva Björklund

Samma gäller kustbyn Punta de Carta i kommunen San 
Juan y Martínez, där 56 familjer redan fått flytta. Det be-
räknas att omkring år 2100 kommer byarna Dayaniguas 
(Los Placios) och La Bajada (Sandino) att drabbas av 
samma öde. 

  Återplantering i mangroveområden 
och skogsdikning för vattenavledning, plantering av 

koraller, utveckling av mer torktåliga arter, jordförbätt-
ring, effektivare bevattningssystem, uppdatering av USR-
studier, och aktioner för att öka befolkningens medveten-
het, tillhör de prioriterade åtgärder som är på gång i Pinar 
del Río.

Genom att stämma av den ekonomiska planeringen  
mot de statliga riktlinjerna tar många enheter betydelse-
full steg framåt. Det är fallet med Los Palacios Jordbruks-
industri, där flera nya tekniker har införts för att plana ut 
risfält, minska vattenåtgången och öka skördarna.   

En av de mest imponerande erfarenheterna finns i Bar-
cóns jordbruksområde, som förser länshuvudstaden med 
livsmedel, där kanaldragning har gjort att vatten kan ledas 
från El Punto reservoaren till största delen av 1 500 hektar 
odlingar. 

Jordbruksdepartementets länsombud, Victor Fidel Her-
nández förklarade att detta har gjort det möjligt att stänga 
de flesta brunnar i Barcón, så att området inom nära fram-
tid inte behöver vara beroende av grundvattenbrunnar. 

”Enligt samma princip”, tillade Fidel, ”återaktiveras 
kanal- och hävertsystemen, så att vattentillförsel kan öpp-
na 1 600 hektar till för risodling, utan att påverka grund-
vattennivån. 

Men detta är bara början. För att uppnå målen måste 
planeringen innefatta en medellång sikt (2030) och en 
lång (2050), för att garantera kontinuiteten för det som 
hittills gjorts. Och det blir nödvändigt att stödja dem som 
ännu inte är fullt medvetna om detta komplicerade miljö-
problem, eller som tror det ligger långt fram i tiden.

Det land våra barn och barnbarn kommer att ärva beror 
i stor utsträckning på allas medverkan i denna avgörande 
ansträngning, för framtiden och livet.” 
Översättning Eva Björklund

Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med att er-
sätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till att börja 
med.

• 

Stora områden med jordbruks- och skogsmark försvinner 
under havsvattnet, liksom bebyggese.

• 
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• 

    Marabúmiraklet

Kubas underbara ogräs
    En plåga som kan bli förnybar energi,  
    & grillkol                    Eva Björklund     

Kubas taggigaste ”ogräs”, Marabúbusken, har en för-
tjusande violett buskig blomma, med gul taggig svans. 
Marabú, som kubanerna kallar denna baljväxt från Afrika, 
täcker hela 18 procent av landet. Den spred sig ohämmat 
under 90-talets ekonomiska kris, när de före detta Warsa-
wapaktsländerna anslöt sig till USAs Kubablockad, och 
jordbruket blev utan drivmedel och konstgödsel. Följden 
blev att  mark blev liggande i träda och invaderades av de 
täta, taggiga, sega Marabú-buskagen. De är oerhört kraft- 
och tidskrävande att röja.

  Marabú kommer äntligen till nytta.  
Det var i Manzanillo, Colombia, Guáimaro och andra 

kommuner i Ciego de Avila och Camagëy som Marabún 
bredde ut sig och fram till för 10 år sedan enbart var till 
besvär. Men i sökandet efter energikällor, bränslen som 
inte skadar natur och klimat, kom Marabún till heders för 
framställning av träkol. Och det finns gott om den, minst 
en miljon hektar. Verksamheten bedrivs av jordbrukskoo-
perativ och bidrar till landets försörjning med exportin-
täkter.

Marabúbuskagen skyddar jordar från erosion, och när 
de huggs ner används det hårda virket till att framställa 
träkol, ett förnybart bränsle som minskar koldioxidutsläp-
pen. Energiinnehållet är 3 000 kilokalorier/kg, jämfört 
med oljans 10 000 kcal. 3 ton träkol kan ersätta 1 ton olja.  
Träkolet kan också förädlas till aktivt kol, som används 
vid romframställning. Det leder också elektricitet och kan 
användas för bakterieodlingar.

 Träkol på export, även till USA  
Jordbruksföretaget Empresa Agroindustrial Ceballos, 

EAC, i Ciego de Ávila har sedan 2009 exporterat 40 – 80 
000 ton träkol årligen. Över två tusen hektar av denna tag-
giga växt har huggits ned med machete, men på senare tid 
med maskiner. Det är omkring två tusen kolare i Ciego 
de Avila- och Camagüey-länen som både hugger ner bus-
karna med machete eller med maskin och vakar över kol-
ningen av veden dag och natt.

Exporten har dragit in omkring 68 miljoner US$ från 
försäljning till Italien, Grekland, Mellanöstern, Turkiet.  
Och till USA, den första i USA lagliga importen från 
Kuba, till kolgrillarna! Importör är Coabana Trading LLC, 
filial till Reneo Cunsulting, USA, och marknadsföringen 
sköts av Fogo Charcoal, filial till Susshi.

Marabún ger inte bara råvara till träkol, utan öppnar 
också mark för annat jordbruk, grönsaker, rotfrukter, 
socker, frukt och boskapsskötsel. 

Kuba ökar förnybar energi med biomassa 
I Ciego de Avila byggs nu ett kraftverk som ska ge-

nerera 60 megawatt (MW) elektricitet. om dagen. Bygg-
företaget Biopower S.A. bygger det vid Ciro Redondos 

sockerbruk i Ciego de Avila, för att bli klar i början av 
2019. Det har tagit tid att få upp produktionstakten men 
efter 5 år kan träkolsframställningen förse biokraftverket 
med uppskattningsvis 1500 ton biomassa dagligen. 

För att kunna använda den sega, snåriga ”ogräsbusken” 
behövdes särskilda skördemaskiner som Biopower (brit-
tiskt, kinesiskt och kubanskt samriskföretag) importerade 
från Tyskland. De används redan i Camagüey för att förse 
sockerbruket Ignacio Agramonte med bränsle, och röja 
marken för planteringar. 

  Pyrolys kallas det
 Förnybar energi i Kuba kommer hittills huvudsakli-

gen från vindkraft och solenergi, men nu tillkommer  
biomassa. Denna nya energikälla kommer  att bidra med 
över hälften av de 24 procent som förnybar energi ska 
utgöra av den totala energiframställningen.

Nu eldar vi flis för att göra värme, men vi gör det utan 
syre. Det kallas pyrolys och slutresultatet blir att den mes-
ta av kolet som upptagits från CO2 och bundits i trä lagras 
som svart biokol.
Källor: Prensa Latina, 2018-09-19, -10-23, -11-19; • 
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   ”Kuba är det land i världen som har störst erfarenhet 
av stads- och förortsodlingar”, konstaterade FN:s jord-
bruksorganisation FAO nyligen genom sin representant 
Marcelo Resende, som framhöll Kuba som efterföljans-
värt exempel.

2013 genomförde FAO en studie av 27 länder. Där sägs 
Havanna vara en föregångare bland jordens huvudstäder 
när det gäller stadsodling. I Havanna arbetar 90 000 perso-
ner inom stadsjordbruk. I Kuba finns 145 000 tomter, 385 
000 gårdar och 10 000 fruktodlingar som drivs organiskt.

Kubas program för stadsjordbruk har stöd av 11 forsk-
ningscentra, kommunala handelsträdgårdar för frön och 
centra för förädling av organiskt material samt en Hög-

På Havannas Internationella Mässa, FIHAV 2018, vi-
sade Kubas Centrum för Molekylär Immunologi, CIM, sin 
framställning av läkemedel både för inhemskt bruk och 
för export. Främst handlar det om monoklonala antikrop-
par, rekombinanta proteiner, terapeutiska injektionsbe-
handlingar för att bekämpa cancer och andra immunsys-
tem-sjukdomar.

I sitt invigningstal på mässan framhöll Kubas utrikes-
handelsminister Rodrigo Malmierca Díaz betydelsen av 
ett nyskapat samriskföretag med företag i USA för fram-
ställning och marknadsföring av Kubas terapeutiska can-
cermediciner.  

Enligt Lyan Contreras Álvarez, CIM, placeras samrisk-
företaget i Mariels utvecklingsområde, med utrymme för 
utvidgning. Den nya utvecklingen förväntas väcka intres-
se bland andra läkemedelsföretag i USA.   

För att rädda liv
Chefen för CIM:s handelsavdelning, Alina Hernández 

Santana, förklarade att CIM inte nu lanserar några nya lä-
kemedel, utan fortsätter arbetet på de redan framställda. 
Forskning pågår också för att utveckla nya, men det tar 
lång tid. Hon framhöll att CIMs viktigaste uppgift är att att 
ersätta import och öka överlevnadsnivåer och livskvalitet. 

Kubas ekologiska fotavtryck minskar
Global Footprint Network publicerade i oktober data från 
2014 om länders konsumtion av jordens resurser. Globalt är 
det ekologiska fotavtrycket (EF) nu 1,69 jordklot per person 
och det är oförändrat sedan 2012. Kubas EF har minskat 
från 1,20 till 1,13 och det beror glädjande nog på minskade 
koldioxidutsläpp. Orsaken torde vara en något minskad ol-
jekonsumtion.
Sverige ökar från 3,74 till 3,92. Koldioxidutsläppen minskar 
något men det som ökar är främst bebyggelsen. EF för ett 
urval av andra länder: USA 4,97 trend oförändrat, Danmark 
4,24 ökande, Kina 2,21 oförändrat, Indien 0,67 ökande.

skola. Det är ett jordbruk utan kemikalier och utan gen-
modifierade grödor. Enligt Oxfam International har ”det 
mycket att bidra med som världen kan lära av.”

Medan det bara i Latinamerika finns närmare 40 mil-
joner människor som är undernärda har Kuba garanterat 
livsmedelssäkerhet: Där finns den politiska viljan och 
kompetensen för att genomföra nödvändiga åtgärder.

FAO konstaterar också att genomsnittskubanens eko-
logiska fotavtryck 1961-2014 minskar. Särskilt tydligt 
dyker konsumtionen runt 1990 när Kuba går in i special-
perioden. 

Och det är inte vem som helst som påstår det, utan 
FAO, FNs Livsmedels- och Jordbruksorganisation.

En milstolpe 
i kubansk bioteknologi
Vivian Bustamente Molina,

CIM utvecklar biologiska ersättningar för dyra läkemedel 
på internationella marknaden och minskar landets utgifter 
i hårdvaluta. Till exempel rekombinanta erythropoietin för 
patienter med kronisk njursvikt och hemoglobinproblem. 
”Ett annat exempel är Filgrastim, som löser problem som 
skapas vid cellgiftbehandling och även angriper andra cel-
ler än cancerns. Utan Filgrastim kan patienter dö.”

Detta är exempel på livsuppehållande behandlingar. 
Bland Kubas senaste nyskapande produkter finns CIMA-
vax-EGF som injekteras mot lungcancer. 
Översättning Eva Björklund

Den som är intresserad av ytterligare data kan rota i Global 
Footprint Networks hemsida. Man kan hitta mycket intres-
sant där.
Genomsnittskubanens ekologiska fotavtryck 1961-2014 ring-
lar som en orm runt ett jordklot. Särskilt tydligt dyker kon-
sumtionen runt 1990 när Kuba går in i specialperioden. Figur 
ur 2018 års rapport från Global Footprint Network.
    Jan Strömdahl

Bäst i världen på stads- & förortsodling
Ivana Belén & José Manzaneda..

• 

• 

• 
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Sedan 13 augusti då rådslagsprocessen startade har 600 
000 rekommendationer skickats in från de lokala folksråd-
slagen som avslutas i 15 November. 224 paragrafer, förde-
lade på 11 rubriker, 24 kapitlet och 16 avsnitt. 

Över hundratusen rådslag, 7 miljoner deltagare och 600 
000 rekommendationer

Statsrådssekreterare Homero Acosta uppger 3 novem-
ber till TeleSUR att sedan 13 augusti har 111 872 rådslag 
genomförts i kvarter, grannskap, arbetsplatser och bland 
kubaner i utlandet, med över 7 miljoner deltagare, och 
skickat in omkring 600 000 rekommendationer.

Äktenskapsfrågan och presidentens roll är de frågor 
som lett till flest synpunkter. Det handlar om § 68 I Natio-
nalförsamlingens grundlagsprojekt, som anger att äkten-
skap är det frivilliga förbundet mellan två personer, i stäl-
let för kvinna och man, och skulle legalisera samkönade 
äktenskap. 

§ 121 begränsar presidentposten till högst två mandat-
perioder och att presidenten får vara högst 60 år när Na-
tionalförsamlingen väljer president för en första mandat-
period. Båda dessa förslag har kritiserats.

Många har också kommenterat paragraferna om arbe-
tares rättigheter, bra bostäder och rätt till advokat för den 
som anklagas för något. 

Associated Press’ reporter har besökt flera rådslag i 
kvarter och grannskap och noterat att deltagare tar upp att 
de vill ha direktval av president och andra höga funktio-
närer, medan många invänder mot äktenskap mellan ho-
mosexuella. 

Reportern har aldrig varit med om något liknande detta 
miljonhövdade folkliga rådslag. Men det beror inte på att 
detta är något nytt för Kuba, tvärtom, dessa folkliga råd-
slag i kvarter och grannskap är typiska för Kuba sedan 
1975. Då ägde det första stora folkrådslaget rum för en 
första ny grundlag, för att ersätta den förrevolutionära som 
skrev efter USA-förlaga.

APs reporter skriver: ”Tusentals kvartersmöten under 
ett par månaders folkliga rådslag om grundlagsförslaget. 
[...] Regeringen ska nu gå igenom de kommentarer som 
gjorts och införliva förslag i en slutlig version som ska 
gå till folkomröstning den 24 mars.I vilken omfattning 
förslag kommer att tas med i det slutliga dokumentet blir 
en prövning för en regering som samtidigt är enväldig, 
ogenomskinlig och känslig för folkopinionen.” APs rap-
portering kontrasterar  starkt mot svenska mediers ovilja.

 AP: 
Kubas grundlag i 
ovanlig offentlig debatt  
Eva Björklund

  Sagt på mötena
”På ett möte i ett ganska välbärgat kvarter i Vedado sa 

Reinaldo Gonzalez: ’Presidenten borde väljas direkt av 
folket, bland flera kandidater. Vi behöver inte flerpartisys-
tem, men vi borde ha direktval.’ Som alla talare nämnde 
han sitt namn, men inga andra personliga uppgifter. […]

Vilma de la Rosa undrade om den nya grundlagen skul-
le ge kommunistpartiet makt över Nationalförsamlingen. 
[…]”Det fanns bara en Fidel” sa Onelio Nelson Garcia på 
ett möte i stadsdelen Playa och ville att kommande presi-
denter skulle väljas direkt av folket, för att undvika lyck-
sökare och demagoger.”[…]

”Alla som följer dessa debatter förstår hur folk utom-
lands undervärderar de folkliga öppna debatternas stora 
roll och uppföljningen av dem i det kubanska systemet” 
sa Arturo Lopez-Levy, född och utbildad i Kuba, nu pro-
fessor i Internationella Relationer på  Gustavus Adolphus 
College, Minnesota. Källa Associated Press: 2018-10-10 

Hundratusentals 
rekommendationer
Anthony Brenner

Som tidigare grundlag från 1975 bekräftas den socialis-
tiska karaktären på Kubas politiska och ekonomiska sys-
tem, och ger kommunistpartiet en ledande roll i samhället, 
men målet de kommunistiska samhället är borta (se Inter-
vju med presidenten Miguel Díaz Canel. 

Yumil Rodríguez, vice ordförande för Statsrådet, och 
medlem i grundlagskommissionen säger att alla rekom-
mendationer och synpunkter och de förslag som inte kom-
mer med i grundlagen kan ingå i lagar som också kommer 
att vara med i folkomröstningen. 

För första gången har utlandskubaner fått delta i pro-
cessen och lägga förslag. 
Prensa Latina 3 november
Sammandrag och översättning Eva Björklund

• 

• 
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Kubanska frikyrkor samlar namn mot grundlagsförsla-
get att göra äktenskap till ett förhållande mellan två perso-
ner oberoende av kön. Det är en för Kuba ovanlig politisk 
kampanj med mottot: ”För originalet. Familjen som Gud 
skapade den. Äktenskap mellan man och kvinna.”

  Stötestenen § 68
Grundlagen diskuterades under hela hösten, över hela 

landet på kvarters- och grannskapsnivå, och på nätet. Och 
§ 68, som omdefinierar äktenskapet från ”kvinna och 
man” till ”två personer”. I Kuba liksom i hela världsdelen 
har homofobin varit självklar, fram till 80-talet då Kvinno-
förbundets ordförande Vilma Espin, som redan på 70-ta-
let hade infört sexualundervisning i skolorna, på 80-talet 
också började arbeta aktivt mot homofobin.  

Cenesex har drivit på för hbtq-rättigheter
Vilma Espin grundade Cenesex där dottern Mariela 

sedan blev ordförande. Cenesex har under decennier ar-
betat ihärdigt och framgångsrikt tillsammans med hbtq-
aktivister och grupper mot fördomarna, och vuxit till en 
samlande rörelse som nått stort erkännande och lagligt 
stöd för hbtq. 

Framstegen, det samhälleliga erkännandet, har bland 
annat manifesterat sig i årliga karnevaler i Havanna och 
annorstädes i Kuba. Men det motstånd mot grundlagsför-
slaget som nu visar sig, kommer ändå inte oväntat, det vi-
sade sig redan i Nationalförsamlingens första diskussion 
Den frigörelse för hptq-personer som ägt rum har ännu 
inte trängt ner i folkdjupet. Så är det ju också i många län-
der där hbtq accepteras, men ändå möter många fördomar 
och avståndstaganden.

  Självständiga kyrkor
Kubas kyrkor är mer självständiga och har större in-

flytande än vad många föreställer sig, både den katolska 
– som kom med de spanska erövrarna och länge var kon-
trarevolutionär, men har anpassat sig – och de många fri-
kyrkor som kom med det stora inflytandet från USA på 

1900-talet. De tog ofta avstånd från den socialistiska re-
volutionen, men levde vidare, de flesta nu väl införlivade 
i samhället. Men pastor Lester Fernandez fick rungande 
applåder från församlingens omkring 500 troende under 
gudstjänsten i Metodistkyrkan. 

  Kyrkan affischerar 
Metodistkyrkan är en av de 21 evangeliska kyrkor som 

samlar namn mot paragrafen.De har också satt upp affi-
scher som hyllar äktenskapet som Gud instiftade det, två-
könat. 

Diskussionen om äktenskapsparagrafen tar större plats 
än någon annan av de 224 paragraferna i grundlagsför-
slaget. Ordföranden i Kubas Evangeliska kyrkoförbund, 
Alida Leon Baez förväntar sig att minst 500 000 kubaner 
kommer att skriva på kravet att inte lagstifta om samkö-
nade äktenskap. Isbel Díaz Torres, hbtq-aktivist, menar att 
debatten om  ”Gay-äktenskap” har tagit stort utrymme och 
trängt undan andra frågor. Men han skulle själv vilja gifta 
sig med sin pojkvän. 

Omkring 60 procent av kubanerna anges vara katolskt 
döpta, men katolska kyrkan har inte tagit strid mot § 68, 
även om den själv inte tillåter samkönade kyrkbröllop. 

Återstår att se resultatet av det massiva folkliga råd-
slaget, om det kommer att leda till några ändringar inför 
folkomröstningen i februari. ”Om äktenskapsfrågan inte 
justeras inför omröstningen kommer vi alla att rösta mot 
det” säger Leon Baez. ”Om det skulle godkännas kommer 
samhället att brytas sönder.”

Hbtq på sociala medier
Kubas hptq-aktivister och grupper kampanjar på so-

ciala medier. De har inte samma personella och materi-
ella resurser som kyrkorna. Cenesex och rörelsen har fått 
de samhälleliga organen med sig i kampen mot homofo-
bin, men som aktivisten Ulises Padron säger: ”Vi får inte 
glömma att Cenesex är en vetenskaplig, folkbildande, or-
ganiserande, stödjande organisation, inte en folkrörelse 
som kyrkorna. ”
Källor: Reuters Havana, 2018-10-04, Prensa Latina 18-11-03

Kyrkor i politisk kampanj
Eva Björklund

De håller upp handen för Originalet, mot samkönade äktenskap
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Andra svenska kulturveckan i Havanna 6 -14 okto-
ber 2018  annonserades på presskonferens 4 oktober på 
Filmkulturcentrat i Havanna: ”Jordgubbe och Choklad”., 
uppkallat efter Tomas Guitierrez Aleas Oscarsnominerade 
film med samma namn. Sveriges ambassadör i Kuba Jo-
nas Jovén berättade att sju Bergmanfilmer skulle visas i 
Chaplinbiografen, och två dokumentärer om Bergman: 
Marie Nyeröds ”Fårö och livet”, tredje delen och kore-
ografen Fredrik Stattins: ”Genom en koreografs ögon.” 

Camilla Pontén ställde ut kreationer inspirerade av Fan-
ny och Alexander. I entréhallen till Cine Chaplin visades 
också en utställning av 14 Bergmanfilmaffischer och unga 
kubanska konstnärers affischer inspirerade av filmerna. 

I Sverigeveckan ingick också Stockholms Kammarkörs 
konserter på Katedralstorget, i Konstfabriken (Fabrica de 
Arte), i San Framciscokyrkan och i Pinar del Rio. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund

Andra Svenska Kulturveckan i Havanna, 
Tillägnad Ingmar Bergman
Adalys Pérez Suárez 
Foto: Margareta Olofsson

Margareta Olofsson: 
”Det känns mycket speciellt att få fira 100-årsjubileum 

för Ingmar Bergman på Kuba. Intresset var stort, det hade 
jag inte trott. Särskilt intressant var kubanska konstnärers 
”moderna” filmaffischer för gamla filmer utifrån egna 
tolkningar. De visar att filmerna fortfarande lever och en-
gagerar sin publik. 

Det var 40 år sedan jag sist var på Kuba och det blev 
verkligen en upplevelse. Det var inte mycket jag kände 
igen, men konstaterade att det fanns rätt många svenskar 
bosatta där och många, många muralmålningar och affi-
scher på fasaderna , framförallt Che Guevara.”

Kulturveckans officiella affisch, och till höger dokumentären
”Genom en koreografs ögon”.

• 

• 
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Marie Nyeröd och Camilla Pontén på vernissagen

Kubas bildkonstnärer inbjöds till en affischtävling, att göra ”moderna” affischer till de Bergmanfilmer som visades. 
De fick se filmerna och i affischerna uttrycka sin upplevelse av dem. Som ovan till vänster, Sommaren med Monika, 
bredvid origonalaffischen,och nedan Sjunde inseglet, El septimo sello.

• 
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Presskonferens Antonio Maceo, Kubas 
Cinematek, Björn Cronsted, svensk kultur-
attache, Lázaro Alderete orförande Kubas 
filmklubbar, Jonas Jovén, svensk ambassa-
dör, Dolores Calviño, vicedirektor Kubas 
Cinematek och formgivaren Camilla Pon-
tén. Arrangör för hela veckan var Suecia-
konstcuba.

Succé för 
Stockholms
Kammarkör
Stockholms kammarkör grundades 

1981. Repertoaren är både kyrklig och se-
kulär, med svenska romanser och folkvisor 
samt klassiska orkesterverk på repertoaren. 
De hör hemma på Ulriksdals slottsteater 
och i Tyska kyrkan i Stockholms Gamla 
Stad. 

Kören har uppträtt i Australien, Kanada, 
Ryssland, Italien och Frankrike och fått 
översvallande resencioner både i Sverige 
och utrikes. 

Och nu även i Havanna där kören gjorde 
succé med tre konserter på Katedralstorget, 
i San Franciscokatedralen, i Konstfabri-
ken: Fabrica de Arte (se Kuba 3.18) samt 
en konsert i Pinar del Rio. Eva Björklund.
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Eusebio Leal, som i 50 år arbetat med Gamla Havannas 
upprustning till ett enastående världsarv, besökte Sverige 
5 – 12 september, med bejublade föredrag och samtal på 
Latinamerikanska Institutet den 6 december (första gång-
en på evigheter något positivt om Kuba på den institutio-
nen), och på söndagen den 8e ett möte på Kubas ambassad 
med kubaner och Kubavänner. Eusebio Leal är ju en gu-
dabenådad talare och en levande uppslagsbok, minns allt 
och kan berätta som få. 

På ambassadträffen överlämnade Vania Ramírez en 
gåva från Svensk-Kubanska Föreningen – Hans Hoffmans 
Palmeporträtt från 1996 – som Eusebio Leal blev mycket 
rörd över, liksom över mitt tal. 

Han hade fina minnen av Olof Palme som han visade 
runt i Gamla Havanna under statsbesöket i Kuba 1975. 
1986 kom Eusebio till Sverige på sitt andra besök och såg 
fram emot att träffa Palme igen, men han kom dagen efter 
mordet och delade den sorg och bestörtning som drabbade 
Sverige.  

Eusebio har ju också i Havanna lyft fram svenska kon-
takter från 1800-talet och framöver, som  Fredrika Bremer 
med en plakett på huset där hon bodde, Heliga Birgitta 
vars nunneorden har fått säte i Gamla Havanna, Leonard 
Ekman, botanikern som namngav stor del av Kubas flora, 
Hermann Norrman som målade det enda porträttet av José 
Martí, historikern John af  Klercker som skrev “Kuba och 
dess frihetskamp” 1899, med flera. 

Eusebio Leal reste också till Uppsala för besök på Lin-
nés Botaniska Trädgård, där Leonard Ekmans kubanska 
herbarium finns bevarat.  

Han var inbjuden till Nationalmuseum för utbyte om 
restaurering. Och till Birgittasystrarnas kloster i Djurs-
holm.  De har ju också har ett kloster i Gamla Havanna.  

Besökte Vasamuseet, Riksbanken, Kungliga Slottet 

    I Stockholm  Havannas världsberömda stadsantikvarie
Eva Björklund

  Stadsantikvarie på Fryshusbesök
Den 7e september välkomnade Fryshusets Johan Olje-

qvist Eusebio Leal och Sveriges Kuba-ambassadör Jonas 
Lovén och visade dem runt. Camila Salazar Atias och 4 
kubanska ungdomar som studerar och praktiserar i Frys-
huset samtalade om ungdomskultur, utbildning, sociala 
projekt, sånt som Havannas stadsantikvariekontor arbetar 
med i Gamla Havannas upprustning, en kultur som inför-
livar ungdomar.  Källa Fryshuset

Fryshuset och naturligtvis Gamla Stan där han länge strö-
vade omkring. Och lunch med kardinal Anders Arborelius. 

Officiella möten med UDs kanslichef och statssekrete-
rare Annika Söder, utrikesrådet för handelsfrågor Teppo 
Taurianen och Latinamerikainstitutets direktör. 
Läs mer om Eusebio Leal i Kuba 3.17 (www.svensk-kuban-
ska.se, www.globalarkivet.se)

Från vänster Paco (från Spanien), Raisa (från Kuba), Camila 
(från Chile), Eusebio, tre ungdomar från Kuba med stark 
koppling till Fryshuset, och Ambassadören Jonas Lovén.

• 



26 Tidskriften Kuba 4/2018

Kuba har en lång vis- och trubadurtradition, som ku-
banerna kallar trova. Som trovastilens fader och skapare 
brukar räknas Pepe Sánchez som verkade under 1800-ta-
lets andra hälft. I trova-musiken kombinerades kubanska 
rytmer (som bolero) med mer eller mindre poetiska texter.

Efter den kubanska revolutionens seger 1959 kom en 
grupp yngre trubadurer att bygga vidare på trova-tradi-
tionen, med den skillnaden att texterna blev mycket mer 
politiska. Denna nya strömning som fick ett stort uppsving 
under slutet av 1960-talet, kom att kallas Nueva Trova. 

Inspirerade vänstertrubadurer
Den inspirerades även av vänstertrubadurer i det övriga 

Latinamerika, USA och Europa – vid denna tid upplevde 
den politiska sången en storhetstid i stora delen av världen 
(även i Sverige). 

I Kuba ingick ett stort antal trubadurer i denna ström-
ning, den mest kände är Silvio Rodríguez, som fortfarande 
är verksam och oerhört populär i hela Latinamerika. Bland 
andra representanter för Nueva Trova kan nämnas Pablo 
Milanés, Noel Nicola och Sara González.

Men det finns även en länk mellan den äldre trova-ge-
nerationen och den nya. Den främste representanten för 
detta var Carlos Manuel Puebla (* september 1917  † 12 
juli 1989), sångare, gitarrist och kompositör, som började 
sin musikaliska karriär redan på 1930-talet. 

I motsats till de flesta andra förrevolutionära trova-
artister var hans sånger redan från början ofta politiska. 
Han var motståndare till Batista-diktaturen och stödde den 
kubanska revolutionen från första början. Med sin grupp, 
Los Tradicionales (bildad 1953), blev han en viktig för-
språkare för revolutionen och efter dess seger turnerade 
han med sin grupp i flera länder i Latinamerika där grup-
pen gjorde stor succé. Han fick så stor betydelse att han 
kom att kallas El Cantor de la Revolución (revolutionens 
sångare).

Carlos Puebla har efterlämnat ett rikt arv av sånger. 
Den mest kända, som många andra artister tagit upp i sin 

repertoar (bland dem Silvio Rodríguez), är Hasta Siempre, 
Comandante (Farväl Comandante), en hyllning till Che 
Guevara – den skrevs kort efter Ches död. Den sjungs och 
spelas fortfarande över hela Kuba.

  Inte bara politiska
Pueblas sångtexter är inte bara politiska, utan ofta ock-

så ganska roliga. Ett exempel på detta är ”Y en eso llegó 
Fidel” (Och då kom Fidel). Den börjar så här:

Aquí pensaban seguir 
ganando el ciento por ciento 
con casas de apartamentos 
y echar al pueblo a sufrir 

Y seguir de modo cruel 
contra el pueblo conspirando 
para seguirlo explotando... 
y en eso llegó Fidel 

Se acabó la diversión, 
llegó el Comandante 
y mandó a parar

På svenska:
Här tänkte de fortsätta/med att håva in profiten/
från hyreshusen/medan folket fick lida
Grymt ville de fortsätta/sin konspiration mot folket/
för att kunna suga ut det mera/men den gången kom 
Fidel/Då var det slut på det roliga/“El Comandante” 
kom/och satte stopp för det hela.

Flera inspelningar finns på Youtube, bl a: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Y07FZfHzHrQ?feature=oembed
Andra antiimperialistiska sånger som driver med USA är Yan-
kee go home! liksom Fidel y La OEA es cosa de risa (OAS 
är skrattretande) – där OAS grundligt skrattas ut.(OAS är 
Amerikanska staternas organisation,  även kallat USAs utri-
kesdepartement)

Martin Fahlgren
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Trubaduren 
Carlos Puebla
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Författaren, tillika Kubavännen Sven Wernström läm-
nade jordelivet den 6 september i år. Hanväxte upp i en 
arbetarfamilj på Söder i Stockholm. Han blev typograf på 
Aftonbladet, och började skriva böcker vid sidan om. Och 
blev redan på 60-talet medlem i Svensk-Kubanska Fören-
ingen. Vi som varit med länge har många fina minnen av 
honom. Bland annat när han 1991 delade ut föreningens 
José Martípris till Gunilla Lundgren. 

Han gav ut ett hundratal böcker, bland annat äventyrs-
böcker, alltid med klassperspektiv och syfte att förändra 
samhället. Till hans mest kända verk hör den prisbelönta 
ungdomsbokserien Trälarna (1973–1981) som skildrar de 
fattigas historia under en period på nästan 1000 år i det 
som skulle bli Norrköping.

Upproret
I ett tal en Moncadadag i början av 90-talet inledde 

Sven med: När man skrivit många böcker blir man ibland 
tillfrågad om vilken som är den bästa. Jag brukar svara: 
UPPRORET. Den kom ut i sin första upplaga 1968 och 
börjar så här: ”Soldaten på taket höjde sitt gevär och sköt. 
Mannen nere på gårdsplanen släppte sin pistol, föll fram-
stupa i gruset och blev liggande. Han efterlämnade hustru 
och två barn.”

I slutet av 60-talet hade han rest till Kuba tillsammans 
med filmaren Lasse Westman. Senare ledde han flera 
gruppresor till Kuba och åkte dit med hustru Inga flera 
gånger för att plantera kaffe och samla material till boken 
Upproret. Intervjuade folk som varit med gerillan och be-
sökte revolutionens historiska platser. Upproret kom ut i 
flera upplagor, senast som En bok för alla 1988.

I ett inlägg ”Vi ska alla dö” på den egna bloggen, skrev 
Sven: ”Det normala för oss är att inte finnas till. Först är 
vi normala i en evighet. Sen finns vi till ett spralligt ögon-
blick, för att strax därefter återgå till det normala ickeva-
rat”. 

Jerry Williams är död. Kommunisten som alltid var 
redo att ställa upp i solidariska sammanhang Han som ald-
rig tvekade att försvara den kubanska revolutionen. Han 
fördömde USA:s blockad mot Kuba och sista gången vi 
talades vid beklagade han att han inte haft tid att engagera 
sig mer aktivt i Svensk-Kubanska Förningen. 

ALLTID I VÅRA HJÄRTAN, KAMRAT!
Svensk-Kubanska Föreningen

Ajö Sven Wernström!
Eva Björklund

Dö ska vi alla, 
Jag ganska snart, jag som fyllt nitti. 
Även du ska dö. Ajö!

Jerry Williams 
har kilat vidare

• 
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Nordiskt Kuba-möte 
i Stockholm
Martin Österlin

Helgen 5 - 7 oktober samlades till Nordiskt Kubaso-
lidaritetsmöte i Solidaritetshuset på Stockholms Söder. 
Representanter från vänskaps- och solidaritetsorganisatio-
nerna från alla nordiska länder var där, Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige. 

Från Kubas vänskapsinstitut ICAP kom Giselle Fuen-
tes Sandar, vår nya kontakt. Kubas ambassadör Rosario 
Navas Morata och Kubas konsul Victor Manuel García 
träffade vi också. 

Från Schweiz kom ordföranden för mediCuba-Europa 
Franco Cavalli, speciellt inbjuden för att tala om mediCu-
bas senaste solidaritetsprojekt som behöver vårt stöd. Vi 
kom överens om att Kubaföreningarna i våra länder skulle 
utse kontaktpersoner till mediCuba-Europas nätverk. Det-
ta nätverksbygge ska fortsätta på det Europeiska Kubaso-
lidaritetsmötet som äger rum 23-25 november i Slovenien. 

USA:s blockad mot Kuba drabbar ju landets hälsovård 
och internationella insatser särskilt hårt och mötesdelta-
garna ägnade sig åt att utbyta erfarenheter. Vi kommer att 
ställa krav på de folkvalda och myndigheter att de måste 
försvara våra länders företag, banker och ideella organisa-
tioner mot USA, som med hot och utpressning kräver att 
de måste delta i blockaden mot Kuba. 

Nordiska möten har vi haft regelbundet, liksom också 
europeiska möten, för att knyta kontakter, utbyta erfaren-
heter och samordna. Världen förändras, och på flera sätt 
underlättas internationella kontakter, bl.a. att telefonera i 
Europa. På detta möte, som var mycket praktiskt inriktat, 
gjordes bland annat upp planer för samarbete när det gäl-
ler sociala medier Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. 

Nästa Nordiska Möte blir i Norge 2020.

På lördagskvällen var Nordiska mötets deltagare med på 
Stockholmsavdelningens Chemöte med tal av ambassadö-
ren Rosario Navas Morata  och ICAPs Giselle Fuentes. 

Solidaritet i handling  hösten 2018

Deltagarna i Nordiska Kuba-mötet bänkade i Drakensalen 
i Solidaritetshuset. På bilden stående ordföranden för 
mediCuba-Europa Franco Cavalli.Foto Martin Österlin. 

• 
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Solidaritet i handling  hösten 2018

Stockholm
6.10 Chedagen 2018 firade vi tillsammans med deltagarna i det Nordiska Kuba-mötet. På kvällen hade vi öppet hus 

med Chehyllning, korta tal på temat ”Vad betyder Che idag”: ”På Kuba” – ambassadör Rosario Navas Morata, ”För So-
lidariteten” – Svensk-Kubanskas ordförande Zoltan Tiroler och ”För ungdomen” – Kubanska Vänskapsinstitutet ICAPs 
unga Europaansvarig, Giselle Fuentes och vår stjärntrubadur Xavier Castro inledde musiken. Med hjälp av latinameri-
kanska, innefattande kubanska, kamrater serverade vi god mat och dryck. Tillsammans med deltagarna i dagens Nordiska 
Kubasolidaritetsmötet och många Kubavänner i Stockholm blev det knökfullt och härlig Kubastämning i Biblioteket, 
utsmyckat med fanor och banderoller.

Kubafilm på Solidaritetshuset, fredagar efter jobbet.
21.9 Vi inledde höstens filmserie, ”Kubansk film efter arbetet”, med visningen av Conducta – Gott uppförande, berät-

telsen om skolpojken Chalas uppväxt under den svåra specialperioden. En tuff, kärleksfull film om människovärde och 
ansvar som fick stort genomslag på Kuba. Det blev en lyckad filmkväll, med fika och samtal. 

19.10 Fortsatte vi med ”Dagbok från en motorcykel”, den fantastiska, prisbelönta filmen om 23-årige Che Guevaras 
resa genom Latinamerika  som öppnade hans ögon för förtrycket och skapade den Che vi lärt känna.

23.11 avslutade vi hösten med ”Suite Habana”, den ordlösa Havannasviten från Specialperiodens svåra år. 
Vania Ramírez 

Solidaritet i handling  hösten2018

”Rädda världen - vi vill leva kvar” 
Lördag 8.9 Vernissage på Maria Sandblads fotoutställ-

ning från rundsresan i Kuba med Jan Strömdahl: med Jans 
foton och egna texter som framhåller Kubas enastående 
politik för ekologiskt hållbar utveckning

Och Förhandsvisning på Jan Strömdahl ”Road Movie”, 
det var som om vi satt i bilens framsäte allihop. 

Eva Björklund

• 

• 
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Solidaritet i handling  hösten 2018

Lördag 15.9. Fredsloppet. Svensk-Kubanska var medarrangör och hade som vanligt bokbord i Slottsskogen. 
Lördag 29.9. Bokmässan i Göteborg. Svensk-Kubanska Göteborg delade flygblad utanför bokmässan.
Onsdag 10.10. Besök från Kuba och Che-kväll. ICAP:s Giselle Fuentes Sander höll föredrag i Göteborg. 
Det följdes av  en aktiv och intressant frågestund. Vi hade bokbord och lättare förtäring serverades 30 personer.
Onsdag 31.10kl 19.00. Brigadinformation. Möte och bildvisning med Betty Möller, mångfaldig brigaddeltagare 
och brigadledare. Claudio Alvarez sköter bildvisningen. Onsdag 28.11, kl 19.00. Filmkväll. Agneta Sundin.

Onsdag 10.10. Besök från Kuba och Che-kväll. ICAP:s Giselle Fuentes Sander höll föredrag. Det följdes av en aktiv och 
intressant frågestund. Vi hade bokbord och lättare förtäring serverades. 30 personer. Dessförinnan hade Giselle utöver 
Stockholm talat på möten i Västerås, Jönköping och Växjö, varefter följde besök i Norge. 

Lördag 27.10 Kubaner i Göteborg på informationsmöte med Kubas konsul i Sverige. Det var några dagar innan om-
röstningen i FN om USAs Kubablockad, som de  protesterade mot på fotot. De deltar också  i granskningen och diskus-
sionen om förslaget till ny grundlag i Kuba. Svensk-Kubanska Föreningen i Göteborg hjälpte till med det praktiska 

Kubaner bosatta i Göteborgsområdet protesterar med plakat mot USA:s blockad. Bilden är tagen några dagar innan 
debatten och omröstningen i FN:s generalförsamling om Kubas resolution mot blockaden. Kubaner bosatta i utlandet 
välkomnas av Kubas folkvalda att delta i granskningen och diskussionen om Kubas förslag till ny grundlag. Kubas kon-
sul Victor Manuel García besökte Göteborg för att träffa sina landsmän och ge information om detta och andra frågor. 
Svensk-Kubanska Föreningen i Göteborg hjälpte till genom att ordna allt praktiskt. 

GöteborgGöteborg
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Solidaritet i handling  hösten 2018

Växjö. 
Tisdag 9.10 Möte med Gi-

selle på IOGT-lokalen. Giselle ta-
lade om den nya grundlagen och 
hur kubanska ungdomar idag ser 
på Che Guevara och på den nya 
grundlagen. Ett trettital besökare.

17 oktober, delade vi ut flyg-
blad vid Universitetsbiblioteket. 
Juan Carlos Sepulveda.

Kom med oss i Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är ett viktigt stöd för socialistiska Kuba, för Latiname-
rika & mänskligheten. 
Medlemsavgift 300 kr/år, 150 kr för arbetslösa, studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på
www.svensk-kubanska.se

Solidaritet i handling  hösten 2018

Uppsala 
   Lördag 6.10. Under rubri-
ken” Leve Che!” Che Guevara 
avrättades i oktober 1967. Hans 
tankar lever vidare i Kuba”. 
Kubanske ingenjören Rolando 
Perez Martin talade om Ches 
betydelse för Kuba idag. Mö-
tet var välbesökt med ett 40-tal 
personer, som ställde många in-
tressanta frågor om läget i Kuba 
idag. Trubadurerna Graciela och 
Gustavo underhöll med gitarr och 
sång.           Birgitta Norlin Nyren. 

OBS: Svensk-Kubanska Föreningens kansli 
är stäng 14 dec - 7 jan
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  Svensk-Kubanska Föreningen
  Solidaritetshuset
  Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
  info@svensk-kubanska.se, 08 - 31 95 30
  ordförande Zoltan Tiroler, 
  kubajonkoping@hotmail.com

Fira 1 Maj på Revolutionstorget i Havanna, 
med Nordiska KubaBrigaden 
Fantastiskt tillfälle! 21 april - 5 maj 2019
Internationell brigad, deltagare från nordiska länder.
Kanonbilligt, endast ca 5 000 kr.
Nu är det dags att börja tänka på att åka med till FörstaMajbrigaden till Kuba 
22 April till 5 Maj. 
Varje vår reser en Nordisk Solidaritetsbrigad till Kuba, lagom för att delta i 
det storartade 1 Majfirandet som fackföreningsrörelsen CTC organiserar på Re-
volutionstorget i centrala Havanna. Det blir extra stort i år för att fira fackets 
80-årsjubileum.

En upplevelse du garanterat aldrig glömmer!
Att delta på en Brigadresa är ett fantastiskt sätt att lära känna Kuba: ett par 
veckor på brigadlägret i Caimito ca 4 mil utanför Havanna, tillsammans med ku-
banska arbetare och studenter samt Kubavänner från Norden och andra länder. 
Studiebesök till skolor, sociala projekt, jordbrukskooperativ, hälsovård m.m. 
Föredrag om Kubas ekonomi, utrikespolitik och mycket mer. Möten och diskus-
sioner med företrädare för ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, fackföreningar. 
Träffar med veteraner från befrielsekriget, med mera. 
Bad, fest, film, musik, idrott, salsakurs och utflykter. Brigadarbete på jordbruk 
eller bygge. Egen tid i Havanna. Rundresa till Santa Clara (Che-mausoleet) och 
Sancti Spiritus. Möjligheter till extra dagar efter brigadvistelsen, något som du 
ordnar själv. Alla åldrar är välkomna! 
Kostnad endast 551 CUC, ca 5 000 kr. I det ingår kost, logi, transporter, rund-
resa, uppträdanden och studiebesök. Flygresa och turistvieum  tillkommer, det 
ordnar du själv.
För info och anmälan, info@svenskkubanska.se, 
På www.svensk-kubanska publiceras information fortlöpande under ”Resor”, 
”Brigadresor”. Där ligger också programmet för Brigaden.

Res till Kuba
med Solidaritetsbrigad!
Bästa sättet att lära
känna land & folk

       Avesta Lars Steiner, 0730-40 93 41
  brovallen@hotmail.com
  Boden Anna-Greta Wallmark, 070-3719789
  anna-greta.wallmark@bredband. net, 

  Borlänge Daniel Thomsson, 
  0709-646 0666

  Eskilstuna Tomas Widén, 070 9456381
  tomas.widen@efolket.se

  Göteborg  Claudio Alvarez, 0702-591771
  Agneta Sundin 0730-795840
  svensk.kubanska.goteborg@gmail.com
  Hallsberg  Göte Mölleby, 0582-134 38  
  g.molleby@gmail.com

  Halmstad Anna Kroona 070 2037517, 
  annakroona@hotmail.com, 035-106092
  Helsingborg Lars Nilsson
  lasse_rsu@hotmail.com
  Hudiksvall Thomas Thornell, 0650-941 35
  thomas.thornell@telia.com
  Hultsfred Rolf Lif, Bygatan 9 577 36 Hultsfred
  0495-41967
  Jönköping Zoltan Tiroler, 0706-73 09 10
  kubajonkoping@hotmail.com
  Karlstad Adam Maxe,  076-136 81 77
  adam_vikingen@outlook.com
  Luleå Jan Englund, 070-3384044
  jan.g.englund@gmail.com
  Lysekil José Hernández, 070-668 62 36
  jose.hernandez@telia.com
  Nyköping Håkan Linderyd, 0155-21 66 42
  hakan.linderyd.se 
  Pajala Reino Edsberg, 0727409410
  Robertsfors
  Östen andersson  070-6677931
  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  
  svensk-kubanska.sth@gmail.com
  Sundsvall Bertil Olsson, 070-2254105, 
  060-101357
  bertil.olsson@bredband.net
  Södra Skåne, Malmö Elizabeth Maturana
  040-6320647, 0739-271 442 
  elizabethmaturana@hotmail.co 
  Uppsala Gabor Tiroler, 018-406 29 83
   svenskkubanska.uppsala@gmail.com
  Uddevalla  Eva Jaksjö,0522-15249 
  eva.jaksjo@tele2.se
   Umeå Oscar Wigren 072-718 63 94  
   oscar_wigren@yahoo.com
  Valdemarsvik Karl Tingström 0123-32011
  Västerås Björn Berggren, 012-121117
  bjorn.erik.berggren@gmail.com
  Växjö Juan Carlos Sepúlveda 070-207 8996
  coto55@hotmail.com
  Östersund Inga-Karin Bergman,  063-103472, 2
    ingakarin.bergman@gmail.com, 0702--682972

FÖR MER INFORMATION:
www.svensk-kubanska.se: “Resor”, “Brigader”


