
Svensk-Kubanska Föreningens stödfond 
• Pg 40 54 11 - 0

• Swish 123 589 09 75


Följ Svensk-Kubanska på 

Tillsammans jobbar vi för en rättvisare värld och 
tar ställning gällande USAs blockad mot Kuba. 
Blockaden strider mot FN-stadgan och är ett 
brott mot internationell rätt, en krigshandling.


Ad
 M

an
um

 2
01

9

Facebook 
Instagram 
Twitter 
och på svensk-kubanska.se

Häng med på en oförglömlig brigadresa till 
Kuba, fullspäckad med gemenskap och fester, 
med upplevelser, studiebesök och lite arbete 
med. 

Eller plugga spanska i Kuba!


Mediciner för Kuba 
• Pg 23 57 15 - 0

• Swish 123 182 37 72

Betala din medlemsavgift till 
plusgiro 40 54 11-0 eller swisha 123 589 09 75

Föreningen finansieras genom medlemsavgifter 
och bidrag.

Varför Svensk-Kubanska?

Svensk-Kubanska Föreningens ambition är att 
bemöta mediajättarnas vinklingar och återge 
Kubas syn på tillvaron.


Genom ditt medlemskap i Svensk-Kubanska är 
du med och stöttar kampen mot USAs grymma 
blockad. Ditt medlemskap är ett ställningstagande, 
en meningsfull handling som gör skillnad.


Medlemsavgift per år 300:- 
Ungdomar under tjugo-, studerande-, 

arbetslösa och pensionärer 150:- 
Stödmedlemmar 400:- 
och hela familjen 450:-

Nästan sextio år har Kuba lyckats stå emot USAs 
aggressioner och sabotage. Kubanerna vägrar att 
ge efter för USA och överge sin självständighet 
och socialism, för kubanerna vet. De minns. Minns 
hur de utnyttjats av USAs elit. Vet att USA redan 
på tidigt 1800-tal sa att Kuba ska tillfalla USA med 
naturlagens kraft, såsom äpplet faller till marken.

Kallt och lågkonjunktur och influensa och 
klimatångest och elände och bara skit på teve? 
Nya tröjan redan noppig och dyra vinet som de 
rekommenderade lika surt som alla andra viner 
och lindrar bara för stunden?

Hmm …

Livet är som en påse, sa Hasse Alfredsson. Tomt 
och innehållslöst om man inte fyller det med nåt.

… känns det segt?

Det är dags nu. Dags att fylla påsen. Fylla den 
med nåt meningsfullt. Det är dags att räcka ut 
en hjälpande hand och gå med i 


När media rapporterar om Kuba gör de det oftast 
utan att ha satt sin fot i landet. Media kopierar 
Trumpadministrationens nyckfulla påståenden och 
klistrar in. Copy paste. Måhända av okunskap och 
lättja. Måhända för egen vinning, av rädsla eller av 
gammal vana.
 Läs om allt som är möjligt och mycket mer på 

vår webbplats.

Svensk-Kubanska tycker Kuba har rätt att 
välja sin egen väg

USA svälter folk till döds för det märks mindre 
än att kriga med vapen



Efter USAs fiasko i Grisbukten 1961 startades blockaden 
för att svälta kubanerna till underkastelse. Donald Trump 
har nu vässat den ytterligare och bötfäller alla världens 
banker och företag som handlar med Kuba. Trump 
bötfäller dem som fraktar mat, hygienartiklar och 
mediciner. Bötfäller oljetransporter, vilket leder till stopp i 
industrin, elransonering och trafikproblem. Han stänger 
av kubanska Twitterkonton. Han låter USA-medborgare 
stämma Kuba för egendom beslagtagen vid revolutionen 
och söker nu öppet infiltratörer till Kuba. Infiltratörer som 
ska avlönas av biståndsmyndigheten USAID. 
Och världen ser tigande på.


Då bombade USA Kubas  
flygplatser, landsteg vid 
Playa Giron, slogs ner av 
kubanerna och blev djupt 
kränkta.


Kuba hjälper de fattiga 

Kuba har 50 000 läkare 
och andra specialister i 
Latinamerika, Asien och 
Afrika. 
Kuba är enda landet som 
gratis vårdat offer från 
Tjernobyl – 26 tusen, de 
flesta barn.


 

Pg 23 57 15 - 0 
Swish 123 182 37 72


Socialistisk demokrati


Kuba har ny president, 
Miguel Diaz-Canel, en 
reviderad grundlag och 
håller fast vid socialismen.

Valen i Kuba är rakt 
igenom personval. Av 
rädsla för USAs påverkan 
undviks flerpartisystem.

Kuba vill inte hamna i 
samma situation som 
många andra länder i 
Latinamerika där USA 
kontro l lerar ekonomi, 
kommunikation, polis- och 
rättsväsen.

Kuba vill inte återuppleva 
tiden som USAs lydstat 
med et t kor rumperat 
flerpartisystem.

Sen kom Fidel


Strax kontrollerade USA 
banker, regering, domstol 
och passande presidenter. 
Fulgencio Batista var en 
sån. Han trivdes bland 
affärsmännen från USA 
som drev lyxhotell, pubar, 
kasinon och bordeller.


Om du, mot förmodan, är rädd att per automatik 
konvertera till kommunismen genom att gå med i 
Svensk-Kubanska, så är den rädslan obefogad. 
I Svensk-Kubanska kämpar vi tillsammans för en bättre 
och rättvisare värld, mot imperialism och översitteri. 
Det är allt.

Det här är historia 
När spanjorerna kom till Kuba dödade de större delen 
av urbefolkningen. Resten dog av sjukdomar som 
kolonisatörerna hade med sig, och av slavarbete.

Havanna grundades 1514 och Kuba blev viktig koloni 
i det spanska imperiet med export av främst socker 
till Europa. Arbetskraft skeppades från Afrika.

Kolonialsamhället delades upp i första klassens 
medborgare, det vill säga vita födda i Spanien, och 
andra klassens, vita födda i Kuba. Dessutom fanns 
fria svarta och slavar.

Då Förenta staterna blev självständigt öppnades en 
ny marknad för kubanska produkter. Grunden för 
Kubas ekonomiska beroende av USA lades.

I 1800-talets mitt var hälften av befolkningen slavar 
eller slavättlingar. Missförhållandena var stora liksom 
missnöjet med höga skatter till Spanien vilket 1868 
ledde till det första befrielsekriget. Samtidigt började 
USA, dit exporten nu uppgick till över 80 procent, att 
köpslå med Spanien om Kuba. USA började köpa 
upp sockerbruk och drev bruken med modern teknik. 
Slaveriet avskaffades, ekonomin koncentrerades till 
större och färre gods, vilket gjorde många 
egendomslösa, fattiga och arbetslösheten steg.

År 1895 startade Kubas andra befrielsekrig och 
samtidigt skaffade sig USA en anledning att förklara 
krig mot Spanien.

Fredsavtal tecknades mellan USA och Spanien 1898 
men USAs ockupation av Kuba fortsatte till 1902 då 
Kuba utropades till republik. Men för att upphöra med 
ockupationen krävde USA att få ingripa i Kubas 
politik och handelsrelationer. Rätt att ingripa militärt, 
samt rätt att etablera militärbaser på ön.

År 1903 inrättade USA Guantánamobasen.


Vi behöver bli fler. Ju fler vi är desto bättre kan vi 
informera om vad som händer i Kuba så att ännu fler 
får höra sanningen och ta ställning. Så gå med nu. 
Vänta inte. Du behövs. Din hjälpande hand behövs. 

När det var som värst kom 
revolutionen och Fidel och 
Batista flydde landet och   
bourgeoisien flyttade till 
Las Vegas.

Samtidigt drev horder av 
arbetslösa kring i landet. 
Barnen tiggde och dog av 
svält. Prostitutionen var 
enda säkra inkomstkällan.

Nu bojkottades sockret av 
USA. Kubas drag blev 
nationalisering av USAs 
egendom i Kuba och då 
ville Sovjet köpa sockret.

Handelsavtal slöts.

Revolutionens seger

Men det kubanska folket 
svalt inte längre. De fick 
jobb med löner som gick 
att leva på. De lärde sig 
läsa och prostitutionen 
försvann. Barnen fick gå 
till skolan istället för att 
tigga. Och alla fick gratis 
tand- och sjukvård.

Via Operation Mirakel har 
Kuba gratis räddat synen 
på fler än fyra miljoner 
fattiga människor som 
annars varit dömda till ett 
liv i mörker.

Blockaden … och en sak till …


