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INLEDNING 
Under 2019 har aggressiviteten från USA, i försöken att ”sopa bort 

kommunismen från Latinamerikas yta”, nått tidigare oanade nivåer. Det är 

en allvarlig utveckling. USA:s offensiv riktas mot alla progressiva krafter i 

Latinamerika. Blockaden och sanktionerna mot Kuba och Venezuela sker i 

strid med internationell rätt och FN-stadgan. De är en kollektiv bestraffning 

av hela folk. Syftet med denna broschyr är att ge en grundläggande 

bakgrund och översikt till det som nu händer i Kuba och i en region som 

skakas av folkliga uppror.  

 

 

 

 

 

1 maj demonstration i Havanna. ”Socialismen är och förblir vårt hopp” 

Vart går Kuba? 
Kuba upphör inte att engagera och polarisera. Det är ett litet land med 11 

miljoner invånare. Dess tyngd i världspolitiken är mångfalt större.  

Exemplet Kuba är viktigt för båda sidor. Högern försöker framställa landet 

som en blodig diktatur med en befolkning som, förutom politiskt förtryck, 

lever i djup misär på grund av socialismen. Vänstern pekar på landets 

exceptionella internationella solidaritet, på dess höga utbildnings- och 

hälsovårdsnivå, på ett rättvist, varmt och humant samhälle med jämförelsevis 

små inkomstklyftor. Dessutom ett land som är ekologiskt och långsiktigt 

hållbart. Och allt det trots en mördande blockad och konstant fientlighet från 

Västvärlden. 
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Landet är ständigt aktuellt, men nu av flera skäl: 

• Ett skifte i ledningen från revolutionsgenerationen skedde i samband med 

valen 2018 och en yngre president tillträdde   

• En ny grundlag har utarbetats och antogs i en folkomröstning i februari 

2019.  

• Det begynnande tövädret från Obamas sista tid har ersatts med eskalerad 

ekonomisk krigföring och med hotfull retorik av det slag som 

kännetecknade de frostigaste perioderna under Kalla Krigets dagar. Allt 

mer omfattande sanktioner från USA har införts, som nu betecknas som 

en ”total ekonomisk blockad” av New York Times. Samtidigt har 

vänstervågen i Latinamerika drabbats av allvarliga bakslag, vilket förstås 

påverkat Kuba negativt. En rad högerregimer, direkt fientliga mot Kuba 

och Venezuela, har installerats, samtidigt utmanas och försvagas de 

hösten 2019 av folkliga uppror. Både vänster- och högerregeringar skakas 

av kriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubas nuvarande president Miguel Díaz-Canel tar över efter Raúl Castro  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EN KORT BAKGRUND 

Förutsättningar 
Kuba är en liten socialistisk ö i en kapitalistisk värld. Tidigare socialistiska 

försök har inte lyckats, trots bättre förutsättningar. Det finns inga 

upptrampade vägar att följa, inget facit, utan Kuba formar sin egen väg. Att 

det socialistiska Kuba, mot alla odds, fyllde 60 år den 1 januari 2019 är en 

fantastisk bedrift, och kanske i sig den mest anmärkningsvärda framgången. 

Den socialistiska revolutionens fortbestånd har förstås flera orsaker. Men 

nyckelfaktorer är det utbredda och starka folkliga stödet till revolutionen och 

befolkningens deltagande i samhällsomdaningen. USA-regeringarnas alla 

försök, pågående utan uppehåll sedan revolutionens första timme, att forma 

en kontrarevolutionär politisk kraft inom det kubanska samhället har inte 

lyckats. En grundläggande anledningen till detta står att finna i revolutionens 

omedelbara och fullständiga eliminering av den gamla militära och polisiära 

förtryckarapparaten. Av stor vikt var åtgärderna mot storgodsägarna och 

USA-bolagen, liksom att den snabba radikaliseringen ledde till en 

massutvandring av välbeställda borgerliga grupper. Detta innebar att 

grogrunden för uppkomsten av organiserade anti-socialistiska krafter 

väsentligt försvagades. Deras bas blev Miami istället för Havanna.  

Åren efter revolutionen led Kuba stor brist på högutbildade. Svaret blev en 

oerhört ambitiös utbildningssatsning. Det nya skiktet av högutbildade, som 

ersatte dem som lämnat landet, var rotat i Revolutionen och stödde den i 

allmänhet med entusiasm. 

Alltså: Från Kuba emigrerade borgerligheten och kapitalismens sociala 

stödtrupper 

Detta särskiljer Kuba från andra exempel där vänsterpolitiska krafter med mer 

eller mindre socialistiska mål nått regeringsmakten. Till exempel Nicaragua 

1979. Också där krossades den gamla våldsapparaten fullständigt. Men den 

sandinistiska revolutionen lämnade borgarklassens ekonomiska positioner, 

liksom borgarklassens grepp om medierna, intakta. Om inte en bred folklig 

rörelse skolas och organiseras för en målmedveten offensiv mot 
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borgarklassens ekonomiska och mediala maktpositioner kommer 

“vänstervågen” obönhörligen att rullas tillbaka. Det är något som visat sig i 

flera latinamerikanska länder det senaste årtiondet, när vänstervågen 

avlöstes av en högervåg.  

Den kubanska revolutionen väckte hos världskapitalismens företrädare 

fruktan för efterföljd och ett intensivt hat. Justitieminister Robert Kennedy 

slog efter USA:s misslyckade invasion i Grisbukten 1961 fast att ”Kuba är 

prioritet nr 1 för USA:s regering, allt annat är sekundärt. Vi ska inte spara 

någon tid, någon ansträngning, några mänskliga resurser för att störta Kubas 

regering”.  Samtidigt blev revolutionen en inspirationskälla för människor runt 

om i världen. 

För USA-imperialismen var möjligheten att Kuba skulle kunna bli ett exempel 

för revolutionära folkliga rörelser över hela den latinamerikanska kontinenten 

avgörande för besluten att inleda en ekonomisk blockad och att skapa en CIA-

ledd terror. Likaså agerade USA med skoningslöst våld vid varje försök till 

folkliga uppror. På 60- och 70-talet installerades militärdiktaturer i stort sett i 

hela Latinamerika.  

Den kubanska revolutionen har stått emot. Men inte utan svårigheter och 

umbäranden. Kuba är ett litet och resursfattigt land. Det gör att utvecklingen 

är beroende av omvärlden. Och omvärlden har inte utvecklats som de 

skäggiga revolutionärerna hoppades. Detta har dock inte hitintills lett till 

reträtt från de socialistiska mål som Revolutionen ställt upp. Och oavsett 

politiska konjunkturer och globala styrkeförhållanden är internationalismen 

och solidariteten med alla dem som bekämpar kapitalism och fascism något 

av ett adelsmärke för Kuba. 

Kubanerna skulle vid flera tillfällen ha kunnat bli av med USA:s blockad och 

det militära hotet som hänger över dem. I samband med Kubas massiva 

militära uppslutning för att försvara Angolas oberoende mot Sydafrikas 

apartheidregim, erbjöds Kuba att slippa blockaden om det lämnade Angola åt 

sitt öde. Detta erbjudande avvisades med att Kuba enbart diskuterar sitt 

engagemang i Angola med Angolas valda regering. Vid flera senare tillfällen 

har presidenter i USA föreslagit ett slut på blockaden och ekonomiskt stöd i 
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utbyte mot politiska förändringar i Kuba. Också EU förde länge denna linje. 

Det vill i klarspråk säga att det enda Kuba behöver göra är att lägga sig platt 

för USA:s regering och de kapitalistiska bolagen. Inget talar för att kubanerna 

kommer att göra detta. Och någon intern kontrarevolutionär kraft, som skulle 

kunna slå upp portarna för imperialismen är inte skönjbar, trots årliga 

mångmiljonbelopp från USA till en opposition man under årtionden tränat, 

styrt och finansierat. En opposition som, enligt USA:s egen personal på 

ambassaden i Havanna, inte har något stöd i det kubanska samhället. (Enligt 

dokument som Wikileaks avslöjat).  

En kort bakgrund 
Från revolutionens seger 1959 och fram till 1990 gick utvecklingen framåt, 

inte minst på grund av de nära förbindelserna med Östblocket. Visserligen var 

Västvärlden fientligt inställd, men Kuba var inte beroende av den. Kuba 

utvecklades till ett extremt jämlikt land. Med en låg privat konsumtion, där 

staten tog hand om alla, och alla hade det relativt bra. När så Östblocket föll 

var följderna katastrofala. Den livsviktiga sockerexporten kollapsade. 

Möjligheterna att upprätthålla importen raserades. Kuba tappade i ett slag 

över 80 procent av sin utrikeshandel. Det drabbade förmågan att upprätthålla 

den inhemska produktionen. BNP dök ner till blott 60 procent av den tidigare 

nivån. ”Specialperioden”, ett ekonomiskt undantagstillstånd, proklamerades. 

Ett krigstillstånd utan väpnad konflikt. ”Experterna” i Väst spekulerade om 

regeringen skulle falla inom några veckor eller om det skulle dröja några 

månader. Den kubanska exilmaffian i Miami packade resväskorna, slogs om 

de hägrande ministerposterna och utlovade 48 timmars fri jakt på 

kommunister. Kuba stod ensamt, USA skärpte blockaden som också Jeltsins 

Ryssland anslöt sig till. Kuba blev snabbt paria i västvärldens medier, inte 

minst i Sverige.  

I Sverige skedde en omsvängning, från en hyfsat balanserad syn, till en 

uteslutande extremt negativ sådan. Denna pressade många socialdemokrater 

och ledande vänsterpartister till att ta avstånd från Kuba. Flera kända 

partiföreträdare, som varit medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningen, valde 

av politiska överlevnadsskäl att utträda. 
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90-tals krisen var svår. Kubas styrande fick göra många kompromisser, men 

man följde inte Internationella Valutafondens och Världsbankens recept. Inga 

privatiseringar, inga massavskedanden, inga dagis, sjukhus eller skolor 

stängdes. Kuba skickade inte hem utländska studenter som pluggade gratis, 

inte heller avbröt man hjälpen till barnen från Tjernobyl som behandlades i 

Kuba efter kärnkraftsolyckan. 

Folk var hungriga och undernäring förekom. Det lilla som fanns fördelades. 

Den påbörjade satsningen på stadsodlingar stärktes. Exempelvis bildades 

GAO, Grupo de Agricultura Organico, redan 1986. GAO vann det Alternativa 

Nobelpriset 1999. Odling i liten skala var heller inget något nytt, utan något 

som dagis, skolor och universitet gjort sedan länge för att ge de unga en 

förståelse för fysiskt arbete. De väpnade styrkorna odlar också sin egen mat. 

Turism prioriterades för att snabbt få in den hårdvaluta som sockret inte 

längre genererade.  

Senare ekonomiska studier har visat att Kuba klarade sig bättre ekonomiskt 

än Ryssland och Öststaterna, där roffarkapitalismen, IMF och Världsbanken 

fick härja fritt. Där vältrades krisen över på de svagaste grupperna. Inte så i 

Kuba, där ska ”alla vara med”. Kuba föll inte.  

Eftersom bördorna fördelades rättvist blev det inga upplopp eller 

regeringsfientliga demonstrationer. Landet hämtade sig långsamt. Men till 

priset av ökade skillnader (små jämfört med det övriga Amerika, men 

betydligt större än tidigare). Samhället differentierades, vilket tenderar till att 

påverka sammanhållningen negativt. Turismen förde också med sig problem; 

bland dem prostitution och droger. Dessa problem har dock inte på långa 

vägar samma utbredning och omfattning som vi finner i andra amerikanska 

länder. 

  
Det är lönsamt att vara 
dissident i Kuba. Här den rikligt 
belönade Yoani Sanchez, Kuba, 
med sina välgörare i 
Miami. Samtidigt föraktas 
dissidenterna för sin 
drängtjänst av vanliga kubaner.  
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UTVECKLINGEN I LATINAMERIKA 
Närområdet betyder förstås mycket för ett litet land som Kuba. Så låt oss 

kasta en blick på vad som hänt under åren efter den kubanska revolutionens 

seger 1959. 

Ca 1960 till 2000 – militärdiktaturernas och nyliberalismens tid 
De USA installerade och uppbackade militärdiktaturerna från 1960 och 70-

talen avlöstes under 1980 och 1990-talen av mer eller mindre demokratiska, 

borgerliga och nyliberala regeringar. Den hänsynslösa nyliberalismen vältrade 

över bördorna på de breda massorna och gjorde sig omöjlig. Det drev fram 

förändring.  

Ca 2000 till 2013 - vänstervåg 
I början på seklet hände något i Latinamerika: Vänsterpolitiker av olika kaliber 

vann i val efter val. Det viktigaste var valet av Hugo Chávez i Venezuela 1998. 

Med sina oljerikedomar är Venezuela en stormakt i regionen. Om Venezuela 

hade resurserna hade kubanerna visionerna och en radikal latinamerikansk 

integration påbörjades.  

USA ville skapa ett frihandelsområde från Kanada till Patagonien. 

Vänsterregeringarna insåg att detta skulle bli förödande för de mindre 

ekonomierna och de sköt USA:s propåer i sank. De lanserade istället den 

solidariska samarbetsorganisationen ALBA, som består av de mest radikala 

regeringarna. Kuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador och flera karibiska 

småstater var med. Även Honduras kom att ansluta sig. Här gällde samarbete 

istället för konkurrens. Det mest kända exemplet är Kubas många högt 

utbildade läkare, lärare och ingenjörer i tjänst i andra länder. Det byttes mot 

olja och annat som Kuba saknar. Det i början på 2000-talet ekonomiskt starka 

Venezuela erbjöd länderna olja långt under världsmarknadspris.  

För första gången skapade Latinamerika också en egen organisation, CELAC, 

med alla länder på kontinenten och Karibien som medlemmar, utan USA och 

Kanada. Det av USA dominerade OAS (Amerikanska Staternas Organisation), 

med högkvarter i Washington och av Che Guevara kallad ”USA:s 

kolonialdepartement”, tappade i betydelse. Kontinenten började helt enkelt 
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att frigöra sig från USA:s långvariga grepp. Ända sedan 1800-talets 

Monroedoktrin, som deklarerar att Latinamerika är USA:s bakgård, har 

stormakten dominerat Latinamerika. Nu utmanades detta.  

Latinamerika var hoppet i en i övrigt dyster värld under det första decenniet 

på 2000-talet. Kuba var ute ur isoleringen och Havanna blev en politisk 

centralpunkt i Latinamerika. Nu köade statschefer för att få träffa Fidel 

Castro. Vänsterregeringarna gav inte bara Kuba politiskt inflytande, utan 

handelsrelationer byggdes upp. Venezuela blev den klart viktigaste partnern. 

Ca 2013 – 2018 - högern återtar makten 
Historien följer inga raka linjer. En seger är lika lite säker och beständig som 

ett nederlag. USA och dess allierade satte in en våldsam motoffensiv för att 

vända vänsterutvecklingen och sitt minskade inflytande. Cirka tio år in på det 

nya seklet började högern nå resultat. Presidenter störtades i Haiti upprepade 

gånger vilket följdes av statskupper i Honduras 2009 (Obamas första) och 

Paraguay 2012. Kuppförsök gjordes mot alla de radikala regeringarna. En 

kortlivad USA- och Spanienstödd kupp mot Hugo Chávez 2002 kunde slås 

tillbaka. Kuppen följdes av ekonomiskt sabotage.  

Det var inte i val som vänstern framförallt besegrades, utan av kupper och 

”lawfare”, en allians mellan USA, överklassen, borgerliga och korrupta 

jurister, kristna sekter samt rabiata och dominerande högermedier. Dessa 

anklagade vänsterpolitiker, utan bevis, som korrupta och har lyckats avsätta 

eller fängsla dem. Högerregimer har kommit till makten i Ecuador (där 

vänsterkandidaten Moreno efter att ha blivit vald svängde 180 grader), i 

Argentina, i Peru, i Chile och flera andra stater. Den latinamerikanska 

integrationen har gått i stå. Den negativa vändningen speglar den tidigare 

vänstervågens bräcklighet och strategiska tillkortakommanden. Något som 

behöver läggas till grund för seriös analys. 

I en juridisk häxprocess avsattes Brasiliens president Dilma Rousseff och när 

det inte räckte, utan den populäre Lula från Arbetarpartiet ledde alla 

opinionsundersökningar inför presidentvalet, så sattes han i fängelse för att 

förhindra återval. Det har framkommit bevis för hur domare och åklagare 

konspirerade för att fälla Lula för påstådd korruption. Frikyrkorna och 
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företagsvärlden, som äger medierna, har lyckats få fascisten, nyliberalen, 

tortyr- och våldsdyrkaren, homofoben, miljöfienden och rasisten Bolsonaro 

att inta presidentämbetet. Han hyllas av Wall Street Journal, som också på sin 

tid hyllade Pinochet. Också SAAB och Scania gnuggar händerna och börsen 

steg. Valet visar flera saker: överklassen och den så kallade ”nationella 

borgerligheten” väljer hellre en fascist (Bolsonaro) än en (riktig) 

socialdemokrat (Lula). Det illustrerar också att överheten kan få vanligt folk 

att rösta rakt mot sina egna intressen. Brasiliens fattiga går ingen munter 

framtid till mötes. Redan har de blivit av med sin nyligen vunna rätt till 

hälsovård, då tusentals kubanska läkare, som arbetade i det fattiga nordost, i 

Amazonas och i kåkstäderna, kallats hem till Kuba som svar på Bolsonaros 

angrepp och förtal. Regeringen skövlar regnskogen, förstör 

utbildningsväsendet och sänker pensionerna. USA och landets rika jublar.  

Vänsterregeringarna i Latinamerika lyfte på kort tid 90 miljoner (!) 

latinamerikaner ur fattigdom. 20 miljoner av dessa har åter fallit under 

fattigdomsstrecket. Fler lär det bli. 

2019 – turbulens och konvulsioner 
Venezuela, med världens största kända oljereserver, är sedan flera år i fokus 

för imperialismens attacker. Högern och USA har hittills misslyckats med alla 

sina försök att störta Chávez och därefter Maduro. Statskupp, lockout, 

våldsamma upplopp och mordförsök; inget har gett det av högern önskade 

resultatet. Av de 24 val som hållits sedan Chávez tillträdde 1999 erkänner USA 

och högern bara de två som de själva vunnit.  Dessa valförluster accepterades 

omgående av vänsterregeringen.  

Den självutnämnde ”presidenten” Guaidó har gjort en slät figur och 

misslyckats med allt han företagit sig. Dessutom drabbas han av skandal efter 

skandal: ”hjälpen” till Venezuela användes till lyxkonsumtion och 

bordellbesök; han har avslöjats med att, tillsammans med Colombias 

regering, samarbeta med paramilitären och knarkmaffian. Trots det håller 

USA fast vid honom och gav så sent som i oktober 2019 ytterligare100 

miljoner dollar.  
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I brist på inhemskt stöd är oppositionens enda hopp en utländsk (läs: 

Colombia, Brasilien, USA) militär intervention. Det skulle innebära en enorm 

framgång för högern, och ett dråpslag för vänstern, om regeringen i 

Venezuela föll. (För att inte tala om vad det skulle innebära för 

folkmajoriteten i Venezuela). Det gäller inte bara Venezuelas viktiga 

ekonomiska bidrag till utveckling i regionen, det skulle också få en oerhört 

negativ psykologisk effekt, inte minst i Kuba. Liknande det som skedde vid 

militärkuppen i Chile 1973 när Kubavännen Salvador Allende störtades av 

militären. Kampen för att bevara Venezuelas oberoende bör alltså ha högsta 

prioritet för vänstern. När detta skrivs verkar det som om planerna på en 

militär intervention tills vidare skrinlagts, då imperiet inte lyckats splittra 

Venezuelas militär och högerregeringarna i regionen har fullt upp med 

interna problem. Istället är det mördande sanktioner som ska få 

venezolanerna på knä. En rapport från USA visar att sanktionerna bara mellan 

2017 och 2018 resulterade i ca 40 000 venezolaners död, då de inte kunde få 

sina mediciner mot HIV, cancer, diabetes med mera. Den ekonomiska krisen 

är fortsatt djup och oljeproduktionen har drabbats hårt. Sanktioner är 

krigföring med okonventionella metoder.  

Kuba har, tillsammans med Venezuela, Bolivia och Nicaragua, åter hamnat i 

skottgluggen för USA, som öser hot och en våldsam kalla-krigsretorik över de 

fyra länderna. Redan innan Bolivias vänsterpresident Evo Morales valdes för 

en ny period 20 oktober 2019 ropade högern, OAS och USA utan bevis, som 

alltid numera när de förlorar: ”valfusk!” och utlöste våldsamheter. Dessa har 

stegrats till en fascistisk statskupp från oligarkin mot folket. Våldsapparaten 

har ställt sig på kuppmakarnas sida. Ursprungsbefolkningen ska veta sin plats. 

Det 500 år långa förtrycket av dem ska fortsätta. Den värdighet och respekt 

som de fått under Morales presidenttid accepteras inte av de gamla vita och 

djupt rasistiska eliterna. När detta skrivs är den gamla ordningen återställd. 

Detta är ett mycket allvarligt bakslag för alla progressiva krafter. Evo Morales 

är den första regering i den solidariska samarbetsorganisationen ALBA som 

högern lyckats störta. (Om man bortser från militärkuppen i Honduras 2009. 

Den skedde så snart Honduras regering tillkännagav avsikten att gå med i 

ALBA).  
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USA har lovat att fullborda det som man misslyckade med vid invasionen i 

Grisbukten 1961. De diplomatiska förbindelserna mellan Kuba och USA, som 

upprättades av Obama och Raúl Castro är formellt kvar, men har skurits ner 

till ett minimum. Den undergrävande verksamheten ökar. Och den alltmer 

skärpta blockaden, som börjar närma sig en ren belägring, slår stenhårt mot 

den kubanska ekonomin. (Mer om blockaden har Svensk-Kubanska publicerat 

i flygblad, i broschyren ”Kuba har rätt att välja sin egen väg”, i andra skrifter 

och fortlöpande på hemsidan).  

Medan pressen på vänsterregeringarna kommer utifrån, från USA och dess 

högerallierade regimer, så skakas de senare hösten 2019 av inre konvulsioner. 

Den nyliberala politiken har orsakat massdemonstrationer, parlamentariska 

kriser och folkliga uppror i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Panama och Peru. Högerregimerna har använt 

brutalt våld för att slå ner demonstrationerna med tortyr- och dödsoffer som 

följd. I Argentina lever över en tredjedel av befolkningen nu under 

fattigdomsstrecket. Hunger har drabbat landet med världens största 

köttexport. 27 oktober fick högerpresidenten Macri packa väskorna, besegrad 

i valet av Fernandez-Kirchener. Macri lämnar ett bankrutt Argentina efter sig.  

I Imperiets hjärta USA har spänningarna inom de styrande 1 procenten 

skärpts, med krav på riksrätt mot landets president.  

Högern har stött på patrull i form av folkens kamp. Den är skakad och 

försvagad. Men mycket aggressiv och farlig.  

  

Polisbrutalitet under det folkliga 
upproret i Chile november 2019  

Demonstration mot president 
Morenos nyliberala politik i Ecuador, 
oktober 2019  
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NEGATIVA OCH POSITIVA FAKTORER FÖR 

UTVECKLINGEN I KUBA 
Kubas ekonomi växer långsamt med någon dryg procent årligen. Förutom 

blockaden, som är det i särklass största hindret för den ekonomiska 

utvecklingen, så belastas och hämmas ekonomin av flera faktorer. Här kan 

nämnas de återkommande orkanerna, den politiska och ekonomiska krisen i 

Venezuela och högerregeringarna i Brasilien och andra länder som försöker 

minimera utbytet med den socialistiska ön. Till detta kommer interna faktorer 

som braindrain (USA lockar de välutbildade kubanerna), ett bristfälligt 

transportsystem, ineffektivitet, centralisering och byråkrati. Korruption, 

svarta börshandel, stöld av gemensam statlig egendom späder på problemen. 

Det är företeelser som relativt smidigt och problemfritt kan inlemmas i ett 

kapitalistiskt system, men som åstadkommer stor skada i ett socialistiskt. Det 

är något Kuba kämpar mot. 

Blockaden 
Blockadens effekter måste betonas. Att prata om landets ekonomi utan att 

nämna blockaden är att blunda för sanningen. Den kostade redan innan USA:s 

senaste åtgärder under 2019 Kuba årligen runt 4 miljarder dollar, ca 12 

miljoner per dag. USA riktar nu sina ansträngningar för att strypa Kubas tre 

största inkomstkällor: 

• Kubas internationella insatser, med tusentals experter i ett 70-tal länder 

som genererar viktiga inkomster i hårdvaluta. USA hotar de länder som 

sluter avtal med Kuba, USA lockar kubanska läkare i utlandet att desertera 

och det för en intensiv propagandakampanj mot läkarbiståndet som USA 

betecknar som ”trafficking” (!). 

• Turismen, som USA försöker att skjuta i sank. Turism från USA har aldrig 

varit tillåten, men under Obama var det lätt för USA-medborgare att resa 

till Kuba i olika slags utbyten ”People-to-people”. Nu är det svårt och 

extremt begränsat. Kryssningsturism blev snabbt oerhört populärt, men är 

nu förbjudet. Det är också förbjudet att ta sig till Kuba med privata båtar 

och flygplan. Kuba får inte chartra eller leasa flygplan från andra länder. 
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Det gjorde man då landet inte kan köpa flygplan eller reservdelar på grund 

av blockaden. Flera flyglinjer har tvingats lägga ner. 

• Penningförsändelser. USA har öppet deklarerat att Kubas tillgång till valuta 

ska strypas. Penningförsändelser från USA till nära familj har kraftigt 

begränsats. Att göra penningöverföringar från utlandet har blivit allt 

svårare då bankerna fruktar USA:s drakoniska straff.  

Den finansiella blockaden slår hårdast. Alltså att banker i hela världen fruktar 

relationer med Kuba på grund av risken att USA bötfäller dem. Det räcker 

med en indirekt anknytning till Kuba. En svensk som arrangerar idrottsträning 

i Kuba har flera gånger sett hur bankerna tagit hans kunders pengar. Svensk-

Kubanska i Stockholm nekades av Swedbank att öppna ett konto. Svensk-

Kubanska har haft stora problem att få Nordea att överföra insamlade bidrag 

till Schweiz som stöd till medicinska biståndsprojekt i Kuba. Nyligen sade den 

sista banken i Schweiz upp alla kontakter med Kuba, av rädsla för böter. 

Under 2019 har det blivit så gott som omöjligt att göra en enkel utbetalning 

till Kuba. Banker och penning-överföringsföretag backar ur. USA kan agera 

utifrån dollarns särställning som världsvaluta. Alltså blockaden slår inte bara 

mot Kuba och USA, utan mot alla länder och företag, den är extraterritoriell.  

Blockaden drabbar också på många andra sätt.  Exempelvis: genom att varor 

som innehåller kubanska komponenter inte får säljas till USA får Kuba betalt 

under världsmarknadspris för sina exportprodukter. Och tvärtom; genom att 

varor som säljs till Kuba inte får innehålla komponenter tillverkade i USA, 

fördyrar det Kubas import. En uppskattning säger att Kuba får ungefär hälften 

av världsmarknadspriset för sin export och får betala dubbelt för sin import.  

Under 2019 har sanktionerna successivt skärpts. Trump är den förste 

president som tillämpar Artikel III i Helms-Burtonlagen (också kallad Bacardi-

lagen, då det var den romtillverkande firmans chefer som skrev lagtexten). 

Artikel III innebär att USA-medborgare kan stämma personer och företag som 

nyttjar tillgångar som nationaliserades efter revolutionen. Det gäller hamnar, 

järnvägar, hotell, bostäder, industrier, mark, ja det mesta. Effekten av detta 

är att företag skräms från att investera och verka i Kuba. Ett hårt slag mot 

Kubas redan dåliga ekonomi. Sommaren 2019 spädde USA ytterligare på den 
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aggressiva politiken och införde sanktioner mot företag, rederier, fartyg och 

försäkringsbolag som transporterar olja från Venezuela till Kuba. Detta strider 

mot den internationella sjöfartens regler och är att betrakta som sjöröveri, 

men det betyder inget för USA, och protesterna från omvärlden är lama. 

Detta är givetvis ett allvarligt hot mot Kubas ekonomi. Hoten mot alla som har 

kontakter med Kuba och Venezuela har trappats upp och i augusti 2019 säger 

”säkerhetsrådgivaren” John Bolton att ”företagen måste välja, antingen USA 

eller Kuba/ Venezuela. I det senare fallet förlorar de sina affärsmöjligheter i 

USA.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lönebildning och andra problem/ möjligheter 
Lönerna i den dominerande offentliga sektorn är mycket låga, vilket inte 

befrämjar produktivitet och många högutbildade sadlar om till turistnäringen, 

där dricks i hårdvaluta lockar. Många väljer att emigrera av ekonomiska skäl. 

Kuba dras sedan Specialperioden med två valutor. När de infördes var det en 

nödvändighet för att skydda de svagaste grupperna och främja turismen, men 

numera har det blivit en belastning. Som det är svårt att göra sig av med. 

Risken för inflation och för att en sammanslagning av valutorna ska drabba de 

fattigaste har varit argument för att avvakta. Fortfarande får alla del av de 

omfattande subventionerna, oavsett om de behöver det eller inte, vilket är en 

stor belastning på statsbudgeten, men något som de flesta kubaner tar för 

självklart.  

USA:s blockad slår 
oerhört hårt mot 
Kubas ekonomi  
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2018 fick läkare höjda löner och tidigt hösten 2019 fick de flesta statligt 

anställda rejält höjda löner, vilket fått exempelvis många pensionerade lärare 

att åter börja arbeta. Men det gäller att se till att lönehöjningarna avspeglas i 

produktionen och inte sätter fart på inflationen.  

Medan Kuba har i-landsnivå på utbildning, hälsovård, idrott, kultur med mera, 

så är den privata konsumtionen låg. Kubanerna kräver mer. I Kuba går det 

mesta till den offentliga sektorn och de stora satsningarna på skola, vård, 

omsorg. I kontrast till lågskattelandet USA där staten alltmer koncentreras till 

sin kärna våldsapparaten: polis, militär och domstolar.  

Producentkooperativ och små privata företag tar successivt över mycket av 

hantverks- och servicejobben. Sedan tidigare är de stora inom jordbruket, 

Staten behåller kontrollen över ekonomins strategiska områden och står för 

den helt övervägande delen av produktionen. Principen att inga stora privata 

förmögenheter ska tillåtas gäller. Att den icke-statliga sektorn med 

småföretag nu sysselsätter ca 30 procent av arbetskraften (varav en tredjedel 

i kooperativ) har givit ökad dynamik till samhällsekonomin. Samtidigt står 

dessa 30 procent för enbart 15 procent av statens intäkter och den statliga 

för 85 procent. USA:s nya begränsningar vad gäller resor mellan länderna och 

penningförsändelser slår i första hand mot den del av den privata sektorn 

som ägnar sig åt service åt turister. 

Kubas största tillgång är dess invånare. Detta påstående är ingen floskel. Då 

staten, ända sedan revolutionens seger storsatsat på utbildning, har man idag 

en unikt högutbildad befolkning. Detta humankapital är också landets enskilt 

största inkomstkälla. Tiotusentals kubaner arbetar utomlands som läkare, 

tekniker, experter, idrottstränare och lärare. Det sker dels genom bilaterala 

överenskommelser och dels genom internationella organ som FN. Fattiga 

länder som Haiti behöver inte betala, medan rikare länder som Sydafrika och 

Angola gör det. Kubanska biståndsarbetare finns i 67 länder. I majoriteten av 

fallen betalar de bidragsmottagande länderna ingenting.  

Turismen har ökat för varje år, även om antalet besök från USA minskat 

drastiskt sedan Trumps nya restriktioner. På grund av dessa har 2019 kurvan 

över antal besökande för första gången stagnerat och väntas stanna på drygt 
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4 miljoner, en miljon färre än prognoserna i början på året. Kuba har mycket 

att erbjuda i form av hav, historia, kultur och natur. I dessa tider är säkerhet 

en viktig fråga och Kuba är en trygg destination och utbudet av möjligheter 

inom turistsektorn ökar kontinuerligt.  

Delvis som ett svar på blockaden, och delvis som en del av den högt stående 

hälsovården har Kuba utvecklat en framgångsrik bioteknologisk industri. Den 

internationella läkemedelsbranschen är stentuff, men Kuba har utvecklat en 

rad unika och patenterade mediciner som exporteras i ökande omfattning. 

Det gäller exempelvis behandling av diabetesfot och lungcancer. Kubanernas 

priser är en bråkdel av vad de stora läkemedels-företagen tar ut. Blockaden 

försvårar inköp av nödvändiga råvaror till medicinframställning och 

omöjliggör inköp av vissa mediciner och medicinsk utrustning. Det kostar liv. 

IT-tillgången har formligen exploderat på senare år. Delvis beroende på färre 

restriktioner i Kuba och delvis för att USA lättat på blockaden inom detta 

område. USA har gjort det med det uttalade hoppet att kunna påverka 

kubanerna. Men många av USA:s begränsningar är kvar. Blockeringen av 

mängder med hemsidor och program kvarstår.  

De kubanska myndigheterna insåg tidigt vikten av IT, och det finns två IT-

högskolor. Idag har de flesta tillgång till mobiltelefoner och landet har ett 

snabbt ökande antal ”hot-spots” med tillgång till Internet på offentliga platser 

som torg och parker. Här sitter mängder med människor och stirrar ner i sina 

skärmar. Medan Kuba var hänvisat till en långsam satellituppkoppling med 

mycket begränsad bandbredd, prioriterades Internetuppkoppling till sjukhus, 

skolor, företag, institutioner och offentliga platser. Nu när möjligheterna 

finns, kan man också få uppkoppling i hemmen och till och med Sveriges 

Kubafientlige ambassadör uppger 2019 att 57 procent av kubanerna är 

uppkopplade.  

Ekonomiska utmaningar 
Det inhemska ekonomiska överskottet som kan avsättas till investeringar, 

kapitalackumulationen, är otillräckligt. Kuba bedriver inte utplundring av 

andra länder, har inte barnarbete eller rovdrift på naturen. (Några av 

faktorerna bakom Västvärldens industrialisering och ekonomiska tillväxt). 
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Dessutom är Kuba utestängt från den internationella kreditmarknaden. 

Därför anser kubanerna att det behövs utländska investeringar. Dessa prövas 

noga. Endast om de ligger i linje med landets utvecklingsplaner beviljas de. 

Oftast är det inom turism, vattenförsörjning, jordbruk och infrastruktur. 

Investeringarna utifrån har inte nått upp till den nivå som kubanerna hoppats 

på. Detta eftersom potentiella investerare tvekar av fruktan för USA.  

Investeringsnivån ligger på 10 procent av BNP. Det dubbla behövs.  

Landet betalar avtalsenligt sin utlandsskuld vilket är viktigt för att få 

ekonomisk trovärdighet internationellt. Sammanfattningsvis så behöver Kuba 

öka och diversifiera exporten, minska importberoendet genom egen 

tillverkning, effektivisera investeringsprocessen, få tillgång till, och effektivt 

hantera, lån och krediter. Dessutom behöver produktiviteten och den 

ekonomiska effektiviteten öka. 

  
Jordbruket på Kuba 
är ett prioriterat 
område  

Turistnäringen är 
en mycket viktig 
inkomstkälla för 
Kubas ekonomi  
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DET SOM HÄNDER NU AVGÖR LANDETS FRAMTID 
Kubas framtid avgörs av hur man lyckas med att vinna de nya generationerna 

för revolutionens idéer, trots bristsituationen och otålighet över de 

långsamma framstegen. Dessa hotas av USA:s målmedvetna försök att strypa 

Kubas ekonomi och påverka den kubanska allmänheten. Folkmakt, inflytande, 

delaktighet, engagemang, politisk medvetenhet och decentralisering blir 

avgörande om kubanerna ska lyckas att stå emot. Det är en enorm utmaning 

med tanke på trycket från omvärlden.  

En allt livligare diskussion förs i landet. Inte minst på bloggar och i sociala 

medier kommer kritik och ifrågasättanden. Den nye presidenten Miguel Díaz-

Canel betonar gång på gång vikten av det folkliga deltagandet. Själv rör han 

sig mycket ute bland folk för att lyssna på deras åsikter. 

Samtidigt är öppenheten förenad med risker. USA:s undergrävande 

verksamhet ökar och inriktas framförallt på ungdomen. Den snabbt växande 

tillgången till Internet utnyttjas av USA för att påverka opinionen och skapa 

missnöje. En nybildad ”IT-insatsstyrka” i Florida för att påverka kubanerna i 

USA-önskad riktning ingår i den ideologiska krigföringens arsenal. Nyligen 

avslöjades att tusentals konton på sociala medier skapats i USA, medan det 

ser ut som det är kubanska konton som sprider regeringsfientlig propaganda. 

De olagliga TV- och radiosändningarna via Radio/TV-Martí från Florida har fått 

ökade resurser och sänder på 21 kanaler tusentals timmar per vecka. Det gör 

man i strid med internationella överenskommelser, på frekvenser som är 

förbehållna Kuba. Kubanska ungdomar får stipendier i USA där de utbildas för 

att bli framtida ledare för att på sikt ställa sig bakom den av den 

internationella högern så hett eftertraktade regimförändringen. Till detta 

kommer det enorma trycket från den US-amerikanska ”kulturen”, som vi alla 

utsätts för. Den nya och växande privata sektorn ses av delar av den 

ekonomiska makteliten i USA som en inkörsport för kapitalism och som en 

potentiell bundsförvant. Kubanerna har inte råd att vara godtrogna. USA och 

kapitalistiska storföretag har aldrig gett upp planerna på att åter lägga Kuba 

under sig. De som arbetar med samma syfte som USA finns överallt. I Sverige 

är hela det parlamentariska spektrumet starkt kritiskt mot Kuba. En s.k. NGO 
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med det gravt missvisande namnet Civil Rights Defenders får stort utrymme i 

medierna och driver en ihärdig kampanj för att stigmatisera och straffa Kuba.  

I april 2019 stadfästes Kubas nya grundlag. Den förra var från 1976 och 

behövde anpassas till dagens värld. Processen är unik: den nyvalda 

Nationalförsamlingen utsåg våren 2018 en arbetsgrupp som lade fram ett 

förslag. Detta diskuterades och modifierades i Nationalförsamlingen. Efter 

detta diskuterades förslaget under flera månader på tusentals möten på 

arbetsplatser och bostadsområden. Utifrån synpunkterna omarbetades 

förslaget, diskuterades ånyo i Nationalförsamlingen, för att slutligen 

presenteras och godkännas i en folkomröstning och därefter fastställas av 

Nationalförsamlingen. Processen kan ses som ett exempel på folkmakt i 

praktiken. På liknande sätt tas alla stora och avgörande beslut.  

   
Kuba satsar stora 
resurser på 
utbildning   

Kubas IT-satsningar 
har nått de mest 
avlägsna platserna   
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VI BEHÖVER KUBA OCH KUBA BEHÖVER OSS   
Kuba är ett litet land, men en politisk stormakt. Det illustreras av att media 

ett normalår skriver mer om Kuba än om hela övriga Latinamerika 

sammantaget. Landet håller fast vid sina principer. Den ledande rollen inom 

Alliansfria Rörelsen, hjälpen till palestinier och västsaharier, stödet till 

Venezuela och kritiken av USA:s aggressiva interventioner – allt har ett pris. 

Hade Kuba sålt ut sina principer hade man kunnat ha normala relationer med 

USA. Men Kuba har inte backat och principerna ser man inte som 

förhandlingsbara. 

Kubas internationella engagemang är kanske det som framförallt 

kännetecknar den revolutionära regeringen. Idag står det fattiga och 

blockerade Kuba för en tredjedel av ALLT hälsobistånd i världen! I absoluta 

tal. Det är häpnadsväckande, men får ingen uppmärksamhet i Västvärldens 

medier. Den kubanska hjälpen är också betydligt mer kostnadseffektiv än 

andras. Dessutom: Kuba lägger 6,7 procent av sin BNP på internationellt 

bistånd! Inget land är i närheten av detta. Sverige ligger strax under 1 procent 

och USA ligger på ynkliga 0,17 procent. 

Vi inom vänstern behöver Kuba för att visa på ett alternativ till den kapitalism 

som nu hotar att driva oss mot undergång; antingen genom ett förödande 

storkrig eller genom förstörelse av våra livsbetingelser; naturen, miljön och 

klimatet. Det skulle vara ett oerhört hårt slag mot all vänster i världen om 

kapitalismen återtar makten i Kuba. Lyckas vi däremot sprida kunskap om det 

solidariska och ekologiskt hållbara Kuba, är det ett viktigt stöd i vår kamp här.  

Solidaritetsrörelsen med Kuba är unik. Den finns i nästan alla länder och 

kubanerna vet att de inte är ensamma. Kuba utsätts för blockad, 

undergrävande verksamhet och mediekampanjer. Vi finns för att i möjligaste 

mån bemöta detta. Vi finns också för att ge en rättvis bild av Kuba, eftersom 

inget positivt får sägas om landet i bolagsmedierna.  

Svensk-Kubanska Föreningen är inte en vänskapsförening i största allmänhet. 

Det är en politisk organisation inriktad på stödet till det socialistiska Kuba, det 

progressiva Latinamerika och kampen mot imperialismen. För många blir 
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medlemskapet förhoppningsvis en inkörsport till ökad kunskap om 

imperialismen. För att bli effektivare behöver vi bli fler. Läs mer på hemsidan, 

www.svensk-kubanska.se om detta (och mycket annat). Och räknar du dig 

som ”vänster”, är stödet till Kuba och medlemskap i Svensk-Kubanska en 

självklarhet. 

Att korrekt svara på frågan ”Vart går Kuba?” är inte möjligt. Framtiden är inte 

given. Förståsigpåarna har haft ständigt fel i sina profetior om socialismens 

snara fall. För vår egen skull måste vi dra vårt strå till stacken för att det 

revolutionära och socialistiska Kuba ska kunna fira många årsdagar 

ytterligare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det lilla blockerade Kuba står ensamt för en tredjedel av allt hälsobistånd i 
världen – imponerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidariteten med Kuba är stor i hela världen   



26 
 

EXTRAMATERIAL: 

• Vad formar vår världsuppfattning, text nedan 

• Kuba-ger-hopp flygbladet, se Appendix 1 

• Blockadflygbladet, se Appendix 2 

• Miljöflygbladet, se Appendix 3 

Vad formar vår världsbild? 
Vi tror ofta att vi får vår bild av omvärlden via olika källor, och att vi utifrån en 
sammanvägning kan bilda oss en uppfattning. Det vore bra, men så är det 
inte. 
 
Tre stora nyhetsbyråer, AP (USA), AFP (Frankrike) och Reuters (Brittiskt, 
kanadensiskt, USA) dominerar totalt och står för långt över 90 procent av alla 
nyheter vi i Västvärlden får om omvärlden. Enbart AP används av 12 000 olika 
medier och når mer än halva jordens befolkning varje dag! Dessa tre, med ca 
11 000 anställda, behärskar nyhetsvärlden. De förser i sin tur nationella 
nyhetsbyråer, tidningar och radio/TV-kanaler med sitt stoff. Det här betyder 
att du kan läsa exakt samma nyheter i Stockholm, Berlin och Washington. 
Ofta med identiska ordval. Mer ambitiösa redaktioner redigerar texten, fixar 
egen grafik och foton. I övrigt är det detsamma.  
 
Stora tidningar och radio/TV har i och för sig egna utlandskorrespondenter. 
Men då talar vi om en handfull personer. Ofta är det en, eller ett par, 
personer som ska bevaka en hel kontinent. Omöjligt, så de förlitar sig på 
samma byråer. Igår ett reportage om Libyen. Journalisten satt i Tel Aviv. Idag 
ett om Sudan, journalisten i Mocambique. De hade lika gärna kunnat vara i 
Stockholm eller Korpilombolo. Och skulle utrikeskorren faktiskt vara på plats, 
och skulle han kunna språket, och skulle han ha lokala kontakter, så delar han 
ändå den bild han är satt att förmedla. Om inte så blir han inte långlivad som 
utrikesreporter. Undantagen till denna regel är ytterst få. Kanske Magda Gad i 
Expressen?  
 
Det är dessa nyhetsbyråer som avgör vad som blir en nyhet och vad som inte 
rapporteras. Det är samma byråer som avgör vad som blir stort och vad som 



27 
 

bara flimrar förbi. Att se mönstret är inte så svårt om man inser att det inte är 
någon tillfällighet: 
Demonstrationer i Hongkong och Moskva blir stora nyheter. 40 veckors 
ihållande massiva protester från de Gula Västarna i närbelägna Frankrike, 
med drygt dussin döda, hundratals skadade och tusentals gripna, utsatta för 
en häpnadsväckande polisbrutalitet, blir i bästa fall en notis. 
 
Upplopp i Haiti, Honduras, fördrivning av bönder och politiska mord i 
Colombia, Honduras eller Guatemala ger inga rubriker. Mat- och medicinbrist 
i Venezuela ger rubriker, men att hälften av alla barn i Argentina, världens 
största köttexportör, lever i fattigdom och var 10:e argentinare enligt Unicef 
hungrar, får vi inte veta. 
 
Den totala katastrofen i Jemen fladdrar förbi. Den ständiga konflikten i Kongo 
hör vi om, men får aldrig förklarat att den bakomliggande orsaken är den rika 
världens plundring. 
Vi får rapporter om fattigdom i Kuba. Men inte att alla barn går i skolan, att 
Kuba har det bästa utbildningssystemet i Latinamerika, att ingen undernäring 
förekommer, att högklassig hälsovård är gratis för alla, att Kuba står för en 
tredjedel av allt hälsobistånd i världen, att Kuba mer än fördubblat sin 
skogsareal sedan revolutionen, att Kuba är ett föredöme vad gäller ekologisk 
och långsiktig hållbar utveckling, att Kuba spelade en avgörande roll för att 
stoppa Ebolautbrottet i Västafrika osv. Alltså; det som ligger i USA:s, 
västvärldens och det beståendes intresse slås upp. Det som inte gör det, 
tystas ner. 
 
Men det är värre än så. Världens största mediebolag är inte dessa tre byråer. 
Det är Pentagon med 27 000 (!!) anställda PR-specialister och en budget på 5 
miljarder dollar årligen. Pentagon har i sin tur nära kontakter med de stora 
byråerna och förser dem med information som passar USA. Oftast kan källan, 
Pentagon, inte spåras. ”Nyheten” publiceras i ett medium och plockas strax 
upp av andra. Tidigare CIA-agenter har berättat om hur rena lögner 
fabriceras. Nyligen sa USA:s utrikesminister och tidigare CIA-chefen Pompeo: 
”Vi stal, vi lurades, vi ljög”. Det berättade han skrattande inför en 
applåderande publik. Någon enstaka gång kan en avvikande röst komma 
fram. Det ökar trovärdigheten. Men sådant material drunknar fullständigt i 
den störtflod som sköljer över oss i varenda nyhetsutsändning och i varenda 
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tidning i ett oupphörligt flöde.  
 
Efter USA:s invasion av Irak och de många lögner som spreds såväl före, som 
under, angreppet gjorde flera tidningar självkritik för att de okritiskt varit 
megafoner för Vita Huset. Sedan har inget positivt hänt, utan medierna har 
spelat minst samma partiska roll i alla efterföljande krig och konflikter. Under 
Vietnamkriget förlorade angriparen USA tolkningsföreträdet och opinionen 
genom att bra journalistik visade krigets verklighet och USA:s övergrepp. 
Detta misstag, från USA:s sida, har inte upprepats. Med allt mer sofistikerade 
medel styr man opinionen och har med sig världens stora medier.  
 
Alltså: Över 90 procent av allt vi får veta om utrikes förhållanden kommer via 

tre västerländska nyhetsbyråer med täta band till Pentagon. Det är ett 

informationskrig som pågår. Nyhetsbyråerna och Pentagons 27 000 PR-

specialister är parter i detta krig. Medierna spelar en avgörande roll för att 

bevara den rådande ordningen. En ordning som ligger i makthavarnas 

intresse. Varje gång du hör eller läser om Venezuela, Kuba eller något annat, 

tänk på vem som ligger bakom. Vem gynnar vinklingen? Vem tjänar på den 

versionen? Vad är det som döljs?  

Källa: den norske journalisten Terje Maloy,  

 

Som den tidigare CIA  

 

 

  

F.d. CIA-chefen William 
Casey: ”Vi vet att våra 

desinformations-program 
är fullständiga när allt 

den amerikanska 
allmänheten tror är 

lögn.” 
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Appendix 1 
 
 

Kuba ger hopp i en  
värld där klyftorna,  
våldet och miljö- 
förstöringen blir allt  
värre 
 

Trots årtionden av brutal blockad visar Kuba att en 
mänskligare, mer solidarisk och ekologiskt långsiktigt 
hållbar värld är möjlig!  
 

• WWF: ”Kuba är bäst i världen på ekologisk långsiktig hållbar 
utveckling” 

• FAO och Oxfam: ”Kuba är världsledande i stadsjordbruk” 

• FN: ”Kuba är ett föredöme när det gäller att bekämpa hunger”  

• Världsbanken: ”Kuba har Latinamerikas bästa utbildningssystem”  

• UNICEF: ”Kuba är det enda land i tredje världen som har 0 % 
undernäring bland barn och är ett föredöme när det gäller skydd 
av barn.”  

• Rädda Barnen: ”Kuba är det bästa landet i Latinamerika att vara 
barn i”  

• WHO: ”Kubas hälsovårdssystem är ett föredöme för hela världen” 

• WHO: ”Kuba är ett paradis för barn” 

• UNESCO: ”Det finns 796 miljoner vuxna analfabeter, inga i Kuba” 

• New England Journal of Medicine: ”Det kubanska hälsosystemet 
verkar overkligt. Allt är gratis, helt gratis” 

• Det finns 200 miljoner gatubarn i världen.  
Inte ett enda i Kuba.  
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Att Kuba värnar om alla sina invånare är 
beundransvärt. Än mer fantastiskt är Kubas 
internationella solidaritet.  
• Nelson Mandela: ”Det kubanska folket har en speciell plats i Afrikas 

hjärta. Kuba har givit ett bidrag till oberoende, frihet och rättvisa i 

Afrika utan motstycke.” 

• Kuba har idag 50 000 läkare och andra specialister som hjälper 

människor i Latinamerika, Asien och Afrika. Det är fler än den rika 

världen ihop. 

• Kuba står ensamt för en tredjedel av ALLT hälsobistånd i världen! 

• Kuba lägger mer än 6 % av BNP på internationellt bistånd. Sverige 

knappt 1 %, USA mindre än 0,2 %.  

• UNDP: ”I förhållande till BNP är Kubas humanitära hjälp högre än 

någon av de rikaste länderna i världen” 

• Varje år välkomnar Kuba tusentals fattiga utländska studenter som 

får högklassig universitetsutbildning gratis 

• Genom ”Operation Mirakel” har Kuba gratis räddat synen på fler än 

4 miljoner fattiga människor, annars dömda till ett liv i mörker 

För en bättre värld, bli medlem i Svensk-Kubanska! 
www.svensk-kubanska.se 

 

http://www.svensk-kubanska.se/
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Appendix 2 
 

Den 7 augusti 2019 kapar 
USA ett fartyg med 
livsmedel på väg till 
Venezuela. Det är ett 
piratdåd och ett brott mot 
den internationella 
sjöfarten. Målet är att 
hindra mat från att nå 
Venezuela.  

 
Ett exempel på den allt grymmare blockad som USA infört! 
 
Tidigare 2019 har USA genomdrivit sanktioner mot rederier som fraktar 
drivmedel till Kuba. Ett japanskt fartyg med bistånd efter en tornado i 
Havanna hindras från att nå fram.  
 
USA bötfäller företag som exporterar mat till länderna. Siktet är 
inställt på att sabotera de subventionerade matpaket som sex 
miljoner venezolanska familjer har tillgång till.  
 
Blockaden mot Kuba infördes efter USA:s nederlag vid invasionen av 
Grisbukten 1961. Syftet är detsamma nu som då: ”att framkalla svält 
och desperation.” Ett straff mot 11 miljoner kubaner. Blockaden har 
medfört enorma svårigheter, död och lidande. Blockaden har skärpts 
för att USA nu ska ”uppnå det som inte lyckades i Grisbukten.”  
Aktionerna mot Venezuela började 2002 när USA iscensatte en kupp 
som misslyckades. Lika dåligt gick det för USA att, i strid med 
befolkningens vilja, installera sin egen president Guaidó. Nu är det 
mördande sanktioner som gäller. Från augusti 2019 är det ”en total 
ekonomisk blockad”, enligt New York Times. Venezuelas guldreserv har 
blockerats och landets miljardtillgångar i USA stulits. 
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Det ansedda ”Center for Economic and Policy Research” i USA uppger 
att sanktionerna mellan 2017 och 2018 orsakat fler än 40 000 döda. 
Det då Venezuela hindras att handla mat och mediciner till cancer-, 
diabetes- och AIDS-sjuka.  
Också Kuba drabbas hårt. Kostnaden är cirka 120 miljoner kronor om 
dagen. Barn dör för att landet hindras köpa mediciner.  

 

USA slår mot alla som 
inte böjer sig. Banker, 
företag och enskilda 
bötfälls.  
 
Enligt FN-stadgan är 
blockaden ett brott mot 
internationell rätt och en 
krigshandling. Att svälta folk 
till döds kan orsaka lika 

många offer som konventionella krig, men väcker mindre 
uppmärksamhet. 
 
Vårt enda möjliga svar är ökad solidaritet! 

• Stöd Svensk-Kubanska Föreningens insamling ”Mediciner för 

Kuba”, pg 235715-0, Swish 123 1823772 

• Stöd Föreningen, pg 405411-0, Swish 123 5890975 

• Bli medlem i Svensk-Kubanska för att vi bättre ska kunna sprida 

information om blockaden  

Vi kräver ett slut på den folkrättsvidriga blockaden!!! 
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Appendix 3 
 
 

Vi kan rädda våra 
barns framtid och  

planeten om vi lär av 

KUBA 
 

Enligt Världsnaturfonden WWF är Kuba det enda 
land i världen som lyckats förena en hög livskvalitet, 
Human Development Index HDI, med en långsiktig 
ekologisk hållbar utveckling (Living Planet Report 
2006). 
 

Hur kan det komma sig? 
I ett socialistiskt land som Kuba råder planekonomi. Produktion sker 
utifrån vad människorna behöver; mat, bostad, tak över huvudet etc. 
I de kapitalistiska länderna råder marknadsekonomi. Där produceras för 
vinst. För att vinst ska vara möjligt krävs ständig tillväxt, annars blir det 
kris, arbetslöshet och ekonomin rasar.  
Ständig tillväxt är omöjlig när råvarutillgångarna är begränsade. Alltså: 
kapitalismen driver oss mot miljökatastrof.  
En av världens ledande ekomarxister, John Bellamy Foster, anser att 
den kubanska modellen är alternativet till det                              
rådande kapitalistiska systemet.  

 
Visste du att: 
Mer om ekologisk hållbarhet hittar du på:  

www.svensk-kubanska.se 
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• WWF:   ”Kuba bäst i världen på ekologisk hållbar utveckling” 

 

• FAO och Oxfam:  ”Kuba är världsledande i stadsjordbruk” 

 

• Bruce, FN-chef Kuba: ”Kuba är en referens i världen för arbetet att bevara 

miljön och för att prioritera hållbar utveckling” 

 

• Kubas småbönder odlar ekologiskt. Det är världens mest omfattande eko-

jordbruk. 1999 fick de ”Alternativa Nobelpriset”. 

 

• Världens skogsarealer minskar, men Kuba har fördubblat sina sedan 1959, 

från 14 till 31% av ytan. 2020 ska man nå 35%! 

 

• FN, European Renewable Energy Council och Världsbanken tilldelade 

Kubas Förnybara Energiprojekt priset ”World Energy Globe Award 2006” 

 

• UNDP: ”Kuba fokuserar på ekosystem för att minska sårbarheten i 

kustområdena.”  

 

• 15% av Kubas korallrev är skyddade reservat. Det ska bli 25%. Kubas 

korallrev är de friskaste i regionen.  

 

• I motsats till stora delar av världen är Kubas bipopulationer friska och 

produktionen av honung ökar stadigt.  
 

 

 
 

 

 
 

”En viktig biologisk 
livsform står inför hotet 
att utrotas genom den 
snabba och fortgående 
förstörelsen av hennes 
livsbetingelser – 
människan”.  
Fidel Castro 1992 
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VEM ÄR VEM? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Díaz-Canel Republiken Kubas president 
Raúl Castro Tidigare gerillakämpe, ÖB och president 
Robert Kennedy Justitieminister i USA i början på 1960-talet 
Yoani Sanchez Dissident på Kuba. Bloggar. Har fått miljonbelopp från Väst 
Hugo Cházez President i Venezuela 1999 – 2013. Drivande i Latinamerikas 

integration. 
Che Guevara Argentinsk läkare, senare kubansk medborgare, revolutionär  
Fidel Castro Statschef fram till 2006. En av 1900-talets viktigaste statsmän. 
Barack Obama President i USA 2009-2017. Töväder mot Kuba, målet 

regimförändring kvar.  
Lenin Moreno President i Ecuador. Tidigare vicepresident under den radikale 

Rafael Correa och valdes med dennes stöd till president. Efter att 
han blivit vald gjorde han en politisk U-sväng och slängde sig i 
famnen på högern.  

Dilma Rousseff Vann presidentvalet två gånger i Brasilien för Arbetarpartiet PT. 
Avsattes i en juridisk kupp under sin andra mandatperiod. 

Ignacio Lula da Silva Tidigare president i Brasilien för PT. President före Dilma Rousseff. 
För att hindra hans återval dömdes han till ett långvarigt 
fängelsestraff i en uppgjord rättegång. För tillfället på fri fot, i 
väntan på ny dom.  

Jair Bolsonaro Brasiliens nuvarande president. Reaktionär ”Mini-Trump”.  
Nicolas Maduro Venezuelas president sedan Hugo Chávez avled 2013. Leder PSUV.  
Juan Guaidó Utnämnde sig själv till president på ett gatuhörn i Caracas, 

Venezuela i januari 2019, med stöd av USA. Erkänns av ett 50-tal 
länder, inklusive Sverige.  

Salvador Allende Socialistisk president i Chile 1970. Störtad i en militärkupp 11 
september 1973. 

Evo Morales President i Bolivia sedan 2006. Latinamerikas första president från 
ursprungsbefolkningen. Avsatt i en militärkupp i november 2019. 

Mauricio Macri Nyliberal president i Argentina. Förlorade valet i oktober 2019. 
Fernandez-Kirchener Nyvald president respektive vicepresident i Argentina. Cristina 

Kirchener har tidigare varit president. 
Donald Trump President i USA sedan 2018 
John Bolton Tidigare ”säkerhetsrådgivare” åt Trump. Förespråkar krig mot alla 

regeringar som inte underställer sig USA. 
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Svensk-Kubanska Föreningen 
 

Vänskap och solidaritet med det socialistiska Kuba och 

progressiva Latinamerika är sedan över 50 år i fokus för 

SvenskKubanska Föreningen.  

Vi har medlemmar och lokalorganisationer runtom i Sverige. 

Vi ger saklig information om Kubas samhälle och socialism, 

som USA:s makthavare försökt krossa ända sedan 

revolutionens seger 1959. 

Vi fördömer USA:s undergrävande verksamhet, 

mediekampanj, ekonomiska krigföring och blockad, som 

pågår med större intensitet än någonsin.  

SvenskKubanska Föreningen arbetar för att skapa opinion i 

solidaritet med folken i Latinamerika, för en mer solidarisk 

och rättvis värld.  

Vi uppmanar alla intresserade att bli medlemmar och delta i 

vårt solidaritetsarbete.  

www.svensk-kubanska.se 

 
 

http://www.svensk-kubanska.se/

