
!

61 år. Inte en dag av fred. Inte en dag utan att USA-imperialismen försökt sopa bort det socialistiska 
exemplet Kuba från kartan. USA:s presidenter har kommit och gått. Det revolutionära Kuba är kvar!
Svensk-Kubanska Föreningen hyllar det fria, socialistiska och revolutionära Kuba!
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Ur innehållet

Nu har Du ett nytt nummer av Tidskriften Kuba i Din 
hand. Svensk-Kubanska Föreningen ger ut den fyra 
gånger per år. Hoppas att Du hittar mycket som är 
läsvärt i den.
    För att Du ska ha någonting att läsa behövs det nå ń 
som skriver. Det behövs fler som kan hjälpa till med 
att skriva, översätta texter och göra vår tidskrift varm, 
levande och intressant.
    Inventera Din bekantskapskrets, tänk efter ifall Du 
känner till någon som skriver bra. Helt enkelt ge någon 
förslag på att han eller hon kan hjälpa till för att vår 
tidskrift ska vara bra och läsvärd. Och Du 
kanske vill och kan skriva själv!
    Hör av Dig på e-postadressen här nedan! !
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n Konflikter har blossat upp i 
hela Latinamerika. Kontinentens 
sociala, ideologiska, demokratis-
ka och geopolitiska framtid ligger 
i vågskålen. 
    2019 var en blandad kompott 
av positivt och negativt. Vi såg 
försök att bygga alternativ till 
den rådande nyliberala modellen, 
men också kraftigt eskalerande 
aggression från USA och regio-
nens högerkrafter, som kulmine-
rade med den fascistiska stats-
kuppen i Bolivia.
    Högerkrafterna arbetar inten-
sivt med destabilisering, sanktio-
ner, blockader, mediekampanjer 
och undergrävande verksamhet 
för att få sin vilja fram. Inga 
resurser sparas för att tvinga in 
hela kontinenten under USA-be-
roende regeringar. Det må vara 
demokratier eller diktaturer.
    Det allt övergripande intresset 
för USA-imperialismen är att det 
har kontrollen. Internationell rätt 
och FN-stadgan trampas helt öp-
pet och arrogant under fötterna. 
Protesterna som skakade Chile, 
Ecuador, Bolivia, Colombia, 
Haiti, Honduras, med flera län-
der möttes med brutalt förtryck 
och våld som påminner om mi-
litärdiktaturernas mörka dagar 
under 1970- och 1980-talen.

Striden står mellan å ena sidan 
deltagardemokrati, humanism, 
samarbete, satsningar på skola, 
vård, omsorg och jämlikhet. Å 
andra sidan repression, mord, 
tortyr, »försvinnanden«, förföl-
jelse av oppositionella och reger-
ingar som säljer ut sina länders 
rikedomar till det internationella 
kapitalet och försvarar den rika 
klickens privilegier. 
    Å ena sidan rättvis fördelning 
av resurser och satsning på de 
fattiga. Å andra sidan nyliberala 
marknadsekonomier som försät-
ter än fler i fattigdom. 
    Å ena sidan kvinnors, ur-
sprungsbefolkningars och mi-
noriteters rättigheter. Å andra 
sidan en mäktig och resursstark 
ekonomisk elit som tillskansar 
sig ländernas rikedomar för egen 
vinning. 
    Å ena sidan länder som värnar 
självbestämmande och solidarisk 
integration i fredlig samlevnad. 
Å andra sidan nykoloniala vasall-
stater, underkastade USA, som 
intervenerar, saboterar andra 
länder, skapar konflikter och 
krig.
    I denna värld står Kuba fast 
och visar att ett människovärdigt 
och humant samhälle är möjligt. 
Kuba gör det trots enorma svå

Vi har gått in i ett nytt år som kan komma att bli ett 
av de mest avgörande på länge.

LEDARE

Blir 2020 ett avgörandets år?

righeter, mot ett USA som upp-
träder allt mer maktfullkomligt 
och aggressivt. De mäktiga vill 
förinta exemplet Kuba till varje 
pris. Vi behöver stödja exemplet 
Kuba och peka på det som ett 
alternativ till den krigsbejakande 
och miljöförstörande kapitalis-
men. 
    Med hopp om ett aktivt och 
kampfyllt år i solidaritetens 
tecken!

        Z   
Zoltan Tiroler

Zoltan Tiroler (som tackar för 
inspiration till denna text från 

norska Cubaforeningen)

PS 
Ta dig gärna en allvarlig 

funderare på om du inte ska 
vara med på årsmötet 

i Göteborg lördag 14 mars. 
Det blir en lärorik och inspire-

rande dag i trevligt och givande 
sällskap. Alla medlemmar i 

Svensk-Kubanska är välkomna!

Bryt blockaden mot Kuba!
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n Ni minns sanktionerna mot Irak 
på 1990-talet. De orsakade fler 
döda barn än USA:s atombomber 
över Hiroshima och Nagasaki 1945. 
USA:s utrikesminister, Madeleine 
Albright, tyckte det »var värt priset«. 
(Medan FN:s Denis Halliday upp-
lyste om att »Vi håller på att förstöra 
ett helt samhälle. Det är den enkla 
sanningen. Det är olagligt och omo-
raliskt«. Han avgick i protest).
    Ofta används sanktioner för att 
försvaga en misshaglig regering 
innan militären skickas in. Åter är 
Irak ett åskådligt exempel. Sank-
tionernas syfte är att tvinga fram 
förändringar i ett lands politik eller 
störta dess regering. USA-senatorn 
Marco Rubio sa i mars 2019 med 
anledning av USA:s sanktioner: 
»Venezuela kommer att uppleva en 
period av lidande som ingen annan 
nation på vårt halvklot i modern 
historia«. 
    Och senatorn Bob Menendez 
bredde på: »Om folket i Venezuela 
vill ha en framtid, om de vill ha en 
framtid utan sanktioner från USA, 
måste de erkänna Juan Guaidó«.
 
Alla sanktioner som inte införs av 
FN strider mot internationell rätt 
och FN-stadgan, men det rör inte 
USA i ryggen. Sedan länge spot-
tar USA på internationell rätt, med 
ökande intensitet allt sedan de olag-
liga bombningarna av Jugoslavien. 
De omfattande brotten verkar inte 
störa medier eller politiker, som 
aldrig kritiserar upp dem. 
    Sanktioner är därför billiga för 
USA. De kan till och med ge för-
delar. Multinationella företag, som 

vill uppnå fördelaktiga villkor, kan 
påverka politiker och myndigheter 
för att de ska gynna dem.
    När USA försöker pressa Tysk-
land till att stoppa Nordstream 2 
och gasimport från Ryssland, är 
tanken att Tyskland istället ska 
tvingas köpa dyrare gas från USA, 
framställd med den miljöförstöran-
de metoden fracking.

Med konventionellt krig riskerar USA 
att dess soldater kommer hem i 
liksäckar. Med sanktioner tar stor-
makten ingen sådan risk. Inte heller 
med sina drönare, som avrättar 
utomrättsligt och där den överväldi-
gande majoriteten av de dödade är 
oskyldiga civila. 
    På liknande sätt ger USA sin flot-
ta rätt att uppbringa fartyg, vilket 
man gjort med lastfartyg i Panama-
kanalen på väg till Venezuela med 
livsmedel. USA kan invadera länder 
utan så mycket som en krigsförkla-
ring. Vilda Västern var ett under av 
laglydighet jämfört med vad USA-
regeringen gör idag.

USA-imperialismen och dess junior-
partners har gjort kvävningen av 
en rad länders ekonomier till ett 
förödande vapen. Sanktioner orsa-
kar idag fler döda än konventionella 
krig. De bromsar tillväxten bland 
miljontals människor och fram-
tvingar emigration och folkförflytt-
ningar.
    USA:s sanktioner av olika om-
fattning mot Kuba, Venezuela, Iran, 
Ryssland, Nordkorea och Kina är 
väl kända. Men sanktioner mot 
Palestina och fattiga länder som 
Mali, Zimbabwe, Centralafrikan-
ska Republiken, Guinea-Bissau, 
Kirgistan, Fiji, Nicaragua och Laos 
uppmärksammas inte ens av män-
niskorättsorganisationer. 

Sanktioner är en brutal form av krig-
föring som medvetet riktar sig mot 
civilbefolkningen och bland dem de 
mest försvarslösa: kvinnor, barn och 
gamla.
    Miljoner och åter miljoner 
människor berövas sina grundläg-
gande behov. De är ett brott mot 

Sanktioner och blockad: en del i USA:s 
arsenal av massförstörelsevapen
USA har ett brett spektrum av massförstörelsevapen. Men blockader och 
sanktioner har fått en alltmer framträdande roll. De kan vara minst lika 
dödliga som bomber, men de väcker inte omvärldens avsky och protes-
ter på samma sätt. Zoltan Tiroler ger en bred och omfattande bakgrund 
till det vi ser hända i och kring USA.
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mänskligheten. Lagstiftning och 
internationella avtal, som Genève-
konventionen, FN-stadgan och 
Deklarationen om de Mänskliga 
Rättigheterna, förbjuder uttryck-
ligen aggression mot försvarslösa 
civila. 
    USA:s sanktioner är ekonomisk 
terrorism som påverkar en tredjedel 
av mänskligheten, utspridda i 39 
länder. De utgör brott mot hela det 
internationella rättssystemet och är 
den mest omfattande kränkningen 
av de mänskliga rättigheterna i 
världen.

77-gruppen och Kina, en internatio-
nell organisation med plats i FN 
som representerar 134 utvecklings-
länder, har uppmanat det interna-
tionella samfundet att fördöma och 
förkasta användningen av ensidiga 
sanktioner. Gruppen anser att 
»den kriminella och omänskliga 
politiken att attackera försvarslösa 
befolkningar är ett uppenbart brott 
mot FN-stadgan och internationell 
rätt. De har blivit ett nytt vapen 
för mäktiga nationer när dessa står 
inför kraftiga inhemska opinioner 
som motsätter sig de oupphörliga 
krigen.« 

Att sanktioner kan vara så förödan-
de beror på det internationella 
finansiella systemet i vilket huvud-
sakligen dollar används. De flesta 
internationella transaktioner pas-
serar banker i USA. Dollar används 
i 88 procent av alla internationella 
transaktioner. (Euro i 31 procent, 
japanska yen i 22 procent, brittiska 
pund i 13 procent och kinesiska 
renminbi i bara 4 procent. Att det 
blir långt över 100 procent beror på 
att flera valutor kan användas i en 
transaktion.) 
    Dessa banker i USA kan block-
era transfereringar och konfiskera 
miljarder som tillhör regeringar, 
företag eller individer. De kan också 
kräva att alla andra banker accepte-
rar påbuden från Washington, eller 
så kan dessa banker själva utsät-
tas för sanktioner. Så har banker i 
Frankrike, Storbritannien, Schweiz 

med flera länder dömts till böter i 
miljardklassen. De betalar för att 
slippa ur rävsaxen. En bank som 
inte får hantera dollar är körd.

Företag och enskilda har stora svårig-
heter att överföra pengar till exem-
pelvis Kuba, även om transaktionen 
inte sker i dollar. Bankerna är rädda 
för att drabbas av USA:s bannbul-
lor och avstår från alla affärer med 
»högriskländer«. Och inte bara om 
pengarna ska till Kuba. Det räcker 
med att transfereringen har någon 
koppling till Kuba. 
    Så har Svensk-Kubanska Före-
ningen i Stockholm haft problem 
med att öppna ett konto för sin 
verksamhet där. 

Först efter utredningar och förhör 
kunde Svensk-Kubanska öppna sitt 
Swishkonto. Likaså har Föreningen 
stött på patrull när pengar överförs 
till den europeiska organisationen 
mediCUBA i Schweiz, för att köpa 
råvaror till medicinframställning i 
Kuba. (Då Kuba i många fall nekas 
köpa mediciner på grund av blocka-
den). Man ska då komma ihåg att 
varken Sverige, Schweiz eller EU 
har någon blockad av Kuba.
    Det gäller inte bara Kuba. Sam-
ma dag som detta skrivs, 23 januari 
2020, rapporterar radions Ekono-
mieko att svenska företag inte får 
betalt för sin export till Ryssland på 
grund av att svenska banker vägrar 
överföra pengarna. Sedan länge är 
det omöjligt för svenska medborga-
re, födda i Iran, att föra över pengar 
till familjen i Iran via svenska ban-
ker. Det är bara två exempel. 

Det räcker för USA att ha en miss-
tanke för att kunna anklaga och 
sanktionera ett företag för brott 
mot USA:s blockadlagar. Bevisbör-
dan hamnar hos företaget och inte 
hos åklagaren, dvs. USA. Genom 
finansdepartementets OFAC, kall-
lar ett företag (ofta en bank) till ett 
möte där det framgår för företa-
get att om det inte anpassar sig så 
kommer det inte att kunna bedriva 
några affärer i USA. Företagets 

tillgångar i USA kan beslagtas och 
frysas inne och företagets chefer 
hotas av arrestering om de besöker 
USA. USA hittar några »brott« som 
företaget gjort mot blockaden och 
dömer ut böter. USA upprättar ett 
avtal med företaget som det måste 
underteckna. Avtalet stipulerar att 
USA:s myndigheter ska ha full in-
syn i företagets affärer för att kunna 
bevaka att det lyder sanktionerna. 
Avtalet kan endast sägas upp om 
båda parter är överens. Företaget 
värderar nästan alltid fortsatt verk-
samhet i USA högre än affärerna 
med den av USA sanktionerade 
individen/företaget/landet och faller 
undan för kraven.

Vad gäller US dollar: Om jag har en 
dollarsedel så anser jag att den är 
min och jag kan använda den på 
vilket sätt jag vill. Men det anser 
inte USA:s regering, utan hävdar att 
dollar endast får användas i affärer 
som inte bryter mot USA:s sanktio-
ner. USA anser sig ha rätt att straffa 
dem som bryter mot detta.
    Sanktioner som kan verka ovikti-
ga, som de mot enskilda personer el-
ler mot export av militär utrustning, 
kan ha långtgående konsekvenser. 
I de senare kan ingå klor, som an-
vänds för vattenrening; konstgödsel, 
bekämpningsmedel, medicinsk ut-
rustning eller något så simpelt som 
batterier och olika reservdelar. 
    Sanktioner mot individer kan 
blockera alla de utpekades ekono-
miska transaktionerna. Tillgångar 
kan frysas, och krav kan ställas på 
inspektion av alla konton i ett land. 
Varje sanktion påverkar också det 
aktuella landets möjlighet att få lån 
och krediter. 

USA har en lista på drygt 6.300 per-
soner under sanktion. Myndigheten 
i USA som övervakar blockader 
och sanktioner, OFAC, deklarerar: 
»OFAC administrerar olika pro-
gram för sanktioner. Dessa kan vara 
selektiva eller totala. Sanktioner kan 
blockera tillgångar och begränsa 

Forts på nästa sida
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kommersiella förbindelser för att 
uppnå målen för USA:s utrikespoli-
tik och nationella säkerhet.«
    Sanktioner har blivit så viktiga 
och omfattande att det existerar en 
hel lagstiftning som vägledning för 
banker och företag. Bryter de mot 
dessa, kan de själva ådömas dryga 
böter. Lagstiftningen är medvetet 
luddig och öppen för tolkningar och 
mutor. OFAC har inte ens en sam-
lad information över alla länder eller 
enskilda som är utsatta för deras 
sanktioner. 
    När ett land väl har utsatts kan 
det förhandla med olika myndig-
heter i USA, som ställer krav på 
exempelvis nedskärningar, val som 
får USA:s gillande, upphävande av 
sociala program, privatiseringar och 
andra förändringar i politiken för 
att sanktionerna ska hävas. 
    Likaså kan sanktioner mot före-
tag hävas om de faller till föga för 
kraven. Det är vad som skett med 
rederier som straffats av USA för att 
de transporterat venezolansk olja. 

Sanktioner är en grundbult i USA:s 
arbete för »regimförändring« i olika 
länder. De utförs cyniskt för att 
åstadkomma maximal skada. Hyck-
lande anklagas sedan det aktuella 
landet för problem som uppstår med 
hyperinflation, ekonomin, brist på 
olika nödvändighetsartiklar som 
mediciner och livsmedel.
    USA beskyller myndigheterna för 
inkompetens och korruption, medan 
dess sanktioner förtigs. USA följer 
minutiöst effekterna av åtgärderna 
och kriserna som det skapar för att 
bestämma den bästa tidpunkten för 
att starta ett uppror som kan leda 
till önskad regimförändring. USA:s 
UD och andra myndigheter, som 
USAID och NED, finansierar en 
lång rad icke statliga organisationer, 
NGO:er, i olika länder. Dessa ar-

betar för att skapa missnöje. Det är 
en taktik som använts i Venezuela, 
Nicaragua, Iran, Syrien, Libyen, 
Zimbabwe och många andra länder. 
    
Kan man då göra något mot USA för 
dess oupphörliga krig och grova 
brott mot internationell rätt? 
    2017 krävde ordföranden i In-
ternationella Brottmålsdomstolen 
i Haag, CPI, Fatou Bensouda, att 
en undersökning skulle inledas om 
krigsbrott begångna i Afghanistan 
av talibaner, Haqqani-nätet, de af-
ghanska styrkorna, CIA och USA:s 
krigsmakt. 
    Blotta tanken att USA skulle an-
klagas för krigsbrott fick nationelle 
säkerhetsrådgivaren John Bolton 
att gå i taket och hota domare och 
andra i CPI med anhållande och 
sanktioner om de övervägde någon 
som helst åtgärd mot USA:s styrkor. 
    »Om domstolen förföljer oss, 
Israel eller andra av USA:s allie-
rade, kommer vi inte att sitta med 
armarna i kors«, deklarerade Bolton. 
Han sa att »USA är berett att införa 
finansiella sanktioner och åtal mot 
funktionärer om de går vidare med 
någon åtgärd mot någon personal i 
USA. Vi kommer att införa sank-

tioner mot deras tillgångar i USA:s 
finansiella system och vi kommer att 
föra process mot dem i vårt brotts-
system… Samma sak kommer vi att 
göra mot varje stat eller företag som 
bidrar till en utredning från CPI 
mot personer i USA.« (The Guardian 
10 september 2018).
 
USA:s utrikesminister Pompeo upp-
hävde chefsdomaren i CPI Bensou-
das visum till USA. Domarna i CPI 
förstod budskapet. De sade att trots 
att »det finns en rimlig grund« att 
tro att krigsbrott begåtts i Afghanis-
tan, så finns det små möjligheter att 
få till rättegångar. En undersökning 
skulle »inte tjäna rättvisan«.
    Sanktionerna mot Kuba har 
pågått i 60 år, mot Iran i 40. Me-
dietystnaden kring sanktionerna 
behöver brytas. Vi måste ge lidandet 
ett mänskligt ansikte. Sanktionerna 
dödar. Sanktionerna är krig. 

Zoltan Tiroler

Med utgångspunkt från 

Sara Flounders,  

International Action Center, USA 

i  Liberación 20200103
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Valet av ny ordförande i Natio-
nalförsamlingen blev slutet för 
den av borgerligheten hyllade 
självutnämnde Juan Guaidó. 
Valet stod mellan två kandidater 
från oppositionen och Luis Parra 
valdes med 81 röster av de när-
varande 150 ledamöterna.

n Av Dick Emanuelssons rapport på 
Svensk-Kubanskas hemsida [da-
terad 200105] kan man utläsa att 
valet i Venezuela i början av januari 
snarast kan liknas vid ett spektakel.
    Guaidó ville inte ens göra sin en-
tré i Nationalförsamlingens lokaler 
förrän tre ledamöter anklagade av 
Högsta Domstolen för valfusk, hade 
gått in. Det tilläts inte.
    Under tiden väntade alla för-
samlade ledamöter på att sessionen 
i kammaren skulle inledas. 150 av 
167 ledamöter var närvarande och 
sessionen befanns vara behörigt 
utlyst. För att ta beslut behövdes 
minst 76 deputerade.
    Och i enlighet med Nationalför-
samlingens stadgar kunde beslut tas 
under ledning av den ledamot med 
högst ålder som fick leda sessionen. 
    När Guaidó informerades om att 
det nya presidiet hade utsetts och 
tagit beslut, försökte han kasta sig 
över säkerhetsstaketet istället för att 

USA har backat upp 
fake-presidenten 
Guaidó med över en 
miljard kronor!
CIA:s täckorganisation USAID har försett Ve-
nezuelas självutnämnde fake-president Juan 
Guaidó med 128 miljoner dollar. Pengar som 
borde använts för att förbättra Venezuelas 
ekonomi. Det framkommer av en undersök-
ning av journalisten Fania Rodrigues.
    Där framkommer också att USAID »över-
lämnat ytterligare 30 miljoner dollar för att 
tillgodose akuta behov i Venezuela«.
    Efter hand har det framkommit att stora 
summor gått till lyxkonsumtion och korruption. 
Inga vanliga venezolaner har fått glädje av de 
enorma pengarna.

Resumen Latinoamericano 200114

USA SKÄRPER 
BLOCKADEN 
MOT KUBA

Juan Guaidó en f.d. agent?
gå igenom den vanliga dörren. Na-
turligtvis tillät inte vakterna det.
    Med andra ord har »president 
Trumps Bambi« upphört att ha 
någon funktion i Nationalförsam-
lingen.
    Oppositionens egna parlaments-
ledamöter betygssatte Juan Guiadó.
—2019, som just har gått till ända, 
var du landets hopp. Men i dag 
är du den största besvikelsen. Du 
skulle ha kunnat bli framtiden. 
Men idag är du och kommer att 
förbli det förflutna. Du var en dröm 
som förvandlades till en mardröm. 
Juan Guaidó, från och med i dag är 
du passé. 
    Det sa parlamentsledamoten José 
Brito från högerpartiet Primero 
Justicia i ett uttalande till den ve-
nezuelanska pressen. Han begravde 
därmed definitivt det som var hans, 
Trumps och ett antal svenska piti-
yankies »trumfkort och president«.
    Nu är skalet som Guaidó repre-
senterade fullständigt innehållslöst.

H
Svensk-Kubanska publicerar på sin 
hemsida ytterligare en klargörande artikel 
om läget i den venezolanska oppositionen 
och kring valet till ordförande i Venezuelas 
parlament: Venezuela: Oppositionens 
politiska hundslagsmål
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n Lagom till revolutionens 60-års-
jubileum antog Kubas parlament en 
ny författning. Den nya författning-
ens ledstjärnor är modernisering 
och decentralisering. Mycket riktigt 
så fick Kuba i slutet av förra året 
sin första premiärminister sedan år 
1976. Och strax efter årsskiftet byt-
tes landets mellanledarskikt ut när 
nya guvernörer tillsattes i samtliga 
av landets femton provinser. Det är 
bara de första stegen i en decentrali-
seringsprocess som går hand i hand 
med en rad andra reformer. I grund 
och botten avskaffas den författning 
som var starkt påverkad av Kubas 
gamla band med Sovjetunionen. 

Av större direkt betydelse för ku-
banernas vardag är dock trots allt 
den finanspolitiska reformprocess 
som pågått alltsedan hösten 2013. 
Då beslöt landets regering att på 
sikt avskaffa den konvertibla peson 
CUC. Valutareformen ansågs både 
vara nödvändig för att stärka den 
kubanska ekonomin och för att be-
kämpa de ökande sociala klyftorna 
i landet. 
    CUC har alltsedan år 2004 varit 
Kubas andra officiella valuta, vid 

sidan om den nationella peson 
(CUP) som har ett mycket sämre 
värde. Tanken var att turister skulle 
använda CUC istället för dollar, så 
att staten skulle få tillbaka kontrol-
len över dollarekonomin i landet. 
    Det skedde till ett pris. Lan-
det fick i princip två ekonomiska 
kretsloppssystem. Ett med billiga 
subventionerade varor för folk som 
betalar med CUP. Och ett annat för 
dyra bristvaror för folk som betalar 
med CUC, i regel utlänningar och 
så kubaner med släkt utomlands el-
ler jobb inom turistbranschen.
    Den tiden då dessa två system var 
isolerade från varandra är förbi. Inte 
minst för att de olika systemen inte 
var vattentätta – CUC-ekonomin 
profiterade av möjligheten att kunna 
»importera« billiga subventionerade 
varor för att öka profiterna, samti-
digt som många kubaner inte hade 
råd att handla produkter i CUC-
ekonomin.
     Och i slutet av november 2019 
gjordes ett första steg för att for-
mellt kunna avskaffa CUC när 
Kubas finansdepartement medde-
lade att CUC inte längre accepteras 
som betalningsmedel i Havannas 

internationella flygplats tullfria 
shoppingområde. (Det märkte 
undertecknad lustigt nog när det 
inte längre gick att ens köpa en kopp 
kaffe där med CUC. Som tur var 
hade jag några CUP kvar i plån-
boken. Men några sista-sekunden 
cigarrer på flygplatsen blev det i fall 
inte den här gången. 

Innan dess togs ytterligare ett viktigt 
steg på vägen att avskaffa landets 
dubbla valutor. Alla statsanställda 
fick en stor löneförhöjning. 
– Att det här behöver göras sam-
tidigt som den ekonomiska krig-
föringen mot oss är som värst, är 
förstås en stor risk, suckar den 
kubanska ekonomen Fidel Vascos 
Gonzalez, när jag skjutsar honom 
till ett föredrag på Lunds universitet 
i slutet av november. Fidel är före 
detta chef för Kubas statistiska cen-
tralbyrå. Han hälsar på sina barn 
som bor i Sverige, och ska berätta 
mer om Kubas ekonomiska situa-
tion. 

Det finns folk som befarar att vi får 
den svarta dollarekonomin tillbaka, 
men vi kan inte backa och avbryta 
reformprocessen, menar Fidel 
Vascos när vi kör in mot Lund. Det 
skulle kosta enormt mycket. Och 
inte heller lösa problemet: att kuba-
nernas köpkraft faktiskt har vuxit 
under de senaste åren, fast ojämnt. 

Kampen fortsätter – i vardagen
Det kubanska året 2019 var intensivt. Landet fick i april en 
ny författning, som antogs av parlamentet efter en folkom-
röstning i februari 2019. Samtidigt som en ambitiös förvalt-
ningsreformprocess har inletts, har dock USA:s ekonomiska 
krigsföring slagit hårt mot kubanernas vardagsliv.

Kö till brödbutiken
Foto: Henning Süssner Rubin
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Forts på nästa sida

Men varför serverar Reinaldo kaffe 
från Mexiko? 
– Det går inte att köpa Cubita läng-
re, suckar han bara. Jag gillar inte 
det här kaffet. Men du vet, man tar 
det som finns. 

I Havanna är det alltså måhända 
svårt att komma över toapapper. 
Cienfuegos råder brist på Cubita. 
Och på öl, i alla former, varken in-
hemskt eller importerat. Och Cola 
(inhemskt, förstås). Det har jag inte 
märkt av i Havanna den här gången. 
Kubanerna må klaga lite på sådana 
problem, men de jag pratar med 
rycker också på axlarna, hoppas på 
en snar förbättring, och passar på 
att köpa det som finns. På väg hem 
efter några möten på universitetet 
kommer jag förbi en kiosk där en 
lång kö väntar på att få köpa. Vi 
stannar upp – och ställer oss i kö vi 
med.
– Man kan ju aldrig veta, menar 
mitt sällskap. De kanske har fått in 
Cubita?
    Det hade de inte, men däremot 
ett stort parti kubanska karameller. 
Som tog slut efter ett litet tag. Och 
så upplöstes kön snabbt igen, och 
allt var ungefär som vanligt.
    Ena dagen finns den ena produk-
ten inte, andra dagen är den till-
baka. Under tiden finns nya grejer i 
hyllorna. 

    Sommarens stora lönehöjningar 
behövdes för att äntligen kunna få 
en enhetlig ekonomi i Kuba. Men 
tiden för den här reformprocessen 
kunde ha varit bättre. Samtidigt 
som regeringen investerar stort i av-
skaffandet av CUC så har Trump-
regimen i USA nämligen dragit åt 
de ekonomiska tumskruvarna. 

USA:s sanktioner och politiska hot 
har skadat turismen till Kuba. Un- 
der sommaren och hösten 2019 
pågick flera rättegångar i USA mot 
internationella researrangörer och 
kryssningsrederier som trafikerade 
Kuba. Många andra bolag ställde 
då in resor till Kuba för att undvika 
risken att åka dit också. USA har 
gjort flygresor till och med flygresor 
mellan kubanska flygplatser svårare.
    Genom hot om svartlistning har 
fraktfartygstrafiken till Kuba mins-
kat drastiskt under året som gick. 
Allt detta har slagit hårt mot kuba-
nernas vardag. Turismen till Kuba 
minskade i fjol. Under hela året har 
kubanerna dessutom fått känna av 
en brist på importerade dagligvaror.
    Även inhemska produkter som öl 
och kaffe har periodvis varit svåra 
att få tag i, därför att landets pro-
duktion har påverkats negativt av 
den upptrappade blockaden. 

Men det hela slår olika, beroende var 
man är i landet. 
- Det är nästan omöjligt att få tag i 
toapapper, klagar Fabio, ägaren till 
den privata pensionen i Havanna, 
där jag checkar in i början av de-
cember. Vi får ägna allt mer tid åt 
att hitta ställen som säljer tillräck-
ligt med toapapper, ris, matolja, allt 
möjligt. 
    I Cienfuegos, en liten universi-
tetsstad ungefär tre biltimmar från 
Havanna, ter sig läget annorlunda.
– Brist på toapapper?! Du skojar, 
utropar min kompis Reinaldo, när 
jag berättar vad Fabio sa. Mycket 
riktigt så verkar det finnas pallvis 
med just toapapper i stans affärer. 

Det som gör kubanerna så pass 
tålmodiga i sammanhanget är det 
faktum att alla vet att alla dessa 
mindre och större bekymmer i 
vardagen hänger snarare ihop med 
USA-blockaden än med Kubas eko-
nomiska system. 
    Blockaden slår idag hårdare än på 
länge, men kubanerna är vana vid 
den. När Kuba periodvis skars av 
från alla utländska oljeleveranser i 
höstas, drabbades kollektivtrafiken 
hårt. Många busslinjer drogs in och 
även tågtrafiken påverkades. Men 
kaos uteblev i stort. Myndigheterna 
prioriterade viktiga nyckelindustrier 
och viktig infrastruktur och trappa-
de ner produktionen i andra områ-
den. Många kubaner fick med andra 
ord stanna hemma för att slippa få 
problem att ta sig jobbet. En dyr af-
fär – men bra organiserat. 

En annan prioritering från centralt 
håll var att privathushållen skulle 
slippa elavbrott. Det lyckades man 
med, men så gott som alla kubanska 
arbetsplatser berörs fortfarande av 
elsparprogrammen. Det märker jag 
när sitter i ett mötesrum på Cien-
fuegos universitet och ska prata om 
Kvarnby folkhögskolas svenska stu-
denter i Cienfuegos. Plötsligt släcks 
belysningen. 
– Klockan är elva, säger dekanen 
Noharis Alzuri Baruetta och tittar 
kort på sin klocka. 
– Aha? är allt jag klarar av att säga. 
– Jo, då stängs elen av. Du vet, för 
att spara. 
– På hela universitetet? Mitt på ar-
betsdagen?, frågar jag lite förvånat.  
– Nej, nej, skrattar Noharis. Bara 
här, på vår institution. I en timme. 
Sen är det tur för en annan del av 
campus. Och så går vi vidare i dag-
ordningen. 
    Elavbrottet stör inte mötet särskilt 
mycket. Det är ju ljust ute. Men allt 



delsflotta som egentligen väntade på 
att skrotas. Med fartyg som aldrig 
mer var tänkta att åka någonstans 
trafikerade man då Kuba. Att de 
gamla fartygen svartlistades i USA 
hade därför ingen betydelse. Det 
var också i oktober, mitt under den 
här krisen, som Kuba tecknade nya 
handelsavtal med Ryssland och 
Kina. Bland annat ska Kuba på sikt 
bli mindre beroende av olja - något 
som kan behövas om situationen i 
Venezuela skulle försämras. 

En liknande process har skett i 
många andra områden. I höstas 
tvingade USA flera flygbolag att 
ställa in sin trafik till Kuba. Ett hårt 
slag mot turistnäringen. Ungefär 
samtidigt ökade turisttrafiken från 
Ryssland, ett land som börjar hämta 
sig efter den ekonomiska krisen 

i samband med USA:s och EU:s 
sanktioner på grund av Ukraina-
konflikten. 
    Hur ser det ut med Cubita i Cien-
fuegos då? Jo, allt är som vanligt 
igen. Tydligen berodde försörjnings-
problemen på förpackningsproduk-
tionens behov av reservdelar. De har 
nu kommit – direkt från Kina. 

Henning Süssner Rubin

kontorsarbete ligger nere. Ungefär 
likadant ser det ut på många statliga 
arbetsplatser i Kuba. 

Påminner det här inte om special-
perioden på 1990-talet? Tiden då 
Kuba drabbades enormt hårt av 
Sovjetunionens och den östeuro-
peiska socialismens sammanbrott. 
– Nej, det kan man inte säga, menar 
Fidel Vascos. Då fanns det ingen 
beredskap för den här krisen och 
heller inte någon erfarenhet av 
ekonomiskt krismanagement över 
huvud taget. 

Den här gången är läget annorlunda. 
Den kubanska regeringen kan vis-
serligen inte förhindra att USA:s 
upptrappade handelsembargo påver-
kar landets importer, men när olje-
krisen i höstas var som värst, så var 

Foto: Henning Sûssner Rubin
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n Det ingen kan förneka, inte ens 
de medier som visar sig dela nyli-
beralismens och oligarkins egen-
intresse, är att miljontals upprörda 
männi-skor är ute på gatorna med 
tydliga krav på social rättvisa, verk-
lig demokrati, fördelningspolitik, 
respekt för mänskliga rättigheter 
och ett slut på det statliga dödandet 
av sociala ledare, bönder, studenter 
och miljöaktivister. 
    Detta är en verklighet som sociala 
medier döljer och tystar ned här i 
Europa och inte minst i Sverige. 
Men vem vet? Frankrike kan vara 
ett inspirerande exempel på vad 
upprörda människor på gatorna kan 
åstadkomma.

De som mest fruktar detta massiva 
uppror, som pågått under flera 
veckor, är den elit av oligarker och 
dess skara av korrupta politiker som 
klamrar sig fast vid makten i Latin-
amerika. Men marken skakar under 
deras fötter för miljoner har vaknat 

ur den mardröm som ledarskiktet 
beskrivit som en »idyllisk oas«.  
    Miljoner medborgare i Latin-
amerika (och många andra länder) 
gör uppror mot nyliberalismen och 
högerregimerna, de misslyckade 
maktstrukturer som under de se-
naste fem eller sex årtiondena har 
regerat, och mycket negativt påver-
kat miljoner människors liv, som nu 
lever i arbetslöshet, fattigdom, med 
skyhöga skulder, utan framtid. 

Detta kaotiska tillstånd är resultatet 
av decenniers nyliberalism, den 
ekonomiska modell som gynnar de 
rikaste i den sociala pyramiden, på 
bekostnad av omfattande fattigdom 
bland de som utgör grunden, de 
som nu protesterar.
    Denna sociala rörelse samlar 
människor från hundratals gräsrots-
organisationer för olika samhälls-
skikt och deras krav. De är bönder, 
urfolk, studenter, afrolatiner, arbets-
lösa, feminister, HBTQ, miljöakti-

vister, fackföreningar, pensionärer, 
lärare, konstnärer, intellektuella och 
arbetslösa. Denna breda sociala rö-
relse följer inte något politiskt parti 
eller ledare.

Nu är det Colombia som vaknat efter 
årtionden av högerextrema regimer 
och nyliberalism. I Colombia inled-
des den 21 november en landsom-
fattande strejk mot Ivan Duques 
»paquetazo«, det nyliberala reform-
paketet med skattelättnader för de 
rika multinationella företagen, och 
höjda biljettpriser för kollektivtra-
fikresenärerna. Paketet föreslår 
också privatisering av pensions-
system, utbildning och sjukvård. 
Många trodde inte att strejken mot 
reformpaketet skulle vara mer än en 
dag, men den håller forfarande på.
 
Demonstrationerna har ingivit hopp 
och kampvilja och har återuppväckt 
solidariteten med de som kämpar 
för social rättvisa och mänskliga 

De fattiga och upprörda i Latinamerika gör 
uppror mot oligarkin och nyliberalismen
Latinamerika är som en social vulkan som just har fått ett utbrott och 
ingen vet säkert när detta kraftiga uppror ska avta, för vem vet hur 
mycket magma som finns under en vulkan? 



rättigheter. Allt detta i ett land, vars 
förra regering (Juan Manuel Santos) 
skrev under fredsavtalet med FARC 
gerillan, som den nya regeringen 
med Iván Duque struntar i. 
    Demonstranterna som på gatorna 
i hela Colombia protesterade mot 
högerregeringen och det nyliberala 
reformpaketet angreps av polisens 
Rörliga upploppspatrull, den så 
kallade ESMAD, en slags oligarkins 
vakthund

Listan på krav på Colombias reger-
ing, som måste…
H Uppfylla fredsavtalet (som de än 
så länge inte har respekterat) med 
FARC och ingå i ett nytt
H Och definitivt fredsavtal med 
ELN, så att konflikten i landet kan 
lösas och samhällsfred bli verklig-
het.
H Stoppa de systematiska morden 
på sociala ledare. Cirka 800 ledare 
har mördats sedan 2016 på före 
detta medlemmar i FARC-gerillan 
som överlämnat sina vapen och har 
uppfyllt avtalet. Hittills har 180 
mördats.
H Sluta bomba ungdomar och barn 
med förevändningen att de skulle 
vara  gerillamedlemmar
H Upphäv skattereformen som gyn-
nar de rikaste och ökar beskattning-
en de fattigaste och av medelklassen 
H Legalisera inte korruptionen
H Förbättra löntagarnas löner och 
arbetsförhållanden 
H Öka budgeten för utbildning och 
hälsa
H Stoppa den exploatering som 
förstör livsviktig växtlighet och 
själva livet

Folk i Colombia och andra länder i 
Latinamerika har tröttnat på och 
förlorat sin rädsla för de korrupta 
och kriminella regeringar som ute-
slutande tjänar en elit rika, korrupta 
politiker och oligarker. Den colom-
bianska regimen leder utan tvekan 

en korrupt statsapparat som har 
förtryckt, mördat och styrt landet 
alltsedan Republiken grundades för 
200 år sedan, ända tills idag.

De miljoner som reser sig i Colombia 
tröttnar inte utan visar stark vilja 
att fortsätta kämpa för social 
rättvisa, mänskliga rättigheter 
och trygghet på gatorna.
    Det handlar om makt, den 
ekonomiska politiken, fredsav-
talen, offrens och allas rätt till 
sanningen om vad som hände 
under årtionden av inbördes-
krig, jordreform, hälsovårds- och 
utbildningsbudgetarna, löneavtal 
med mera. 

I magasinet Semana berättas om att 50 
kroppar hittats. Efter tio år visade en av 
soldaterna som deltog i massakrerna var 
gravarna ligger. Upptäckten gjordes i ba-
nanregionen Uraba, där det colombian-
ska kommunistpartiet i kommunalvalet 
1992 erövrade sju av de elva kommu-
nerna. Det Smutsiga Kriget mot vänstern 
var skoningslöst. 
I Uraba mörda-
des över 1.300 
kommunister 
under 1990-talet, 
bananarbetare och 
ledande fackliga 
kadrer.
    De nu aktuella 
morden riktades 
mot fattiga ungdo-
mar och genomför-
des i huvudsak 

    Debatten fortsätter på gatorna, 
i universitetslokaler, i parlamen-
ten, på sociala medier och i den 
nationella strejk som har kallats 
före julens slut.  

För oss latinamerikaner i exil en 
av våra viktigaste uppgifter att 
stärka internationalismen, solida-
riteten och enigheten med de 
miljontals människor som gör 
uppror i Latinamerika och värl-
den över. Det är vi här i Sverige, 
liksom i Europa, skyldiga våra 
kamrater, vänner, bröder och 
systrar i Latinamerika.

Oto Higuita 2019-12-14

Nya massgravar i Colombia
2006 och 2007 under president Alvaro 
Uribes andra presidentperiod.
    Långt över 1.000 ungdomar mörda-
des, vilket framställdes som framgångar 
i kriget mot gerillan. 
    Förövarna var alltså Colombias militär, 
med regeringens goda minne. Colombia 
framställs som en stabil demokrati och 

är i praktiken USA:s 
närmaste allierade 
i Latinamerika. I 
motsats till gran-
nen Venezuela, 
som bland andra 
Colombia ska 
befria från den på-
stådda diktaturen.

Semana 191214, 
Dick Emanuelsson 
kraftigt nerkortad
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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

KUBANSKA KOMMUNISTPARTIETS 
OFFICIELLA ORGAN SEDAN 1965

Finns på en rad språk förutom spanska: 
Engelska, franska, tyska, portugisiska 
och italienska.

http://www.granma.cu/

LÄSVÄRD KUBANSK PRESS 
& MEDIA SOM I ANGIVNA FALL 
ÄVEN FINNS PÅ ENGELSKA

DEN KUBANSKA UNGDOMENS 
DAGSTIDNING SOM KOMMIT UT SEDAN 
1965

Finns även på engelska.

http://www.juventudrebelde.cu/

ETT ORGAN FÖR CTC NÄRMAST 
MOTSVARANDE SVENSKA LO

Finns även på engelska.

http://www.trabajadores.cu

EN AKTUELL SIDA PÅ INTERNET MEN 
BARA PÅ SPANSKA  REDIGERAD AV EN 
CIRKEL AV JOURNALISTER MOT DEN 
MEDIALA TERRORISMEN.

www.cubadebate.cu

OCH DET FINNS MÅNGA FLER TIDNINGAR 
OCH SIDOR PÅ INTERNET MEN DET ÄR 
INTE LÄTT ATT VETA OM DET HÖR HEMMA 
PÅ KUBA ELLER VILKA SOM DRIVER DEN.

Latinamerika 2019 från olika nyhetsbyråer

Några nederlag för USA-imperialismen
Kommentarer översatta av Eva Björklund 2020-01-05

Den Kubanska Revolutionen firar sin 61-årsdag den 1 januari. Kubanska revolutionens seger 
och fortsatta framgångar är grunden för alla revolutioner som följt i Latinamerika. /TeleSur
 
Inringningen av Kuba skadar landets ekonomi och framkallar svar. President Díaz Canel sa att 
»Revolutionens 61:a år har verkligen varit svårt och utmanande.« Han anklagade USAs brutala och 
dementa blockad för problemen. USA försöker undergräva Kubas internationella läkarsolidaritet
    Díaz Canel underströk framgångarna under 2019, bland dem 43.700 nybyggda bostäder, 80 
nya tågvagnar och 300 nya bussar – monterade i Kuba.
    Han nämnde arbetarnas löneförhöjningar, ett utbyggt telefonnät och internettillgång, och 3.855 
nya hotellrum för turister. Hotellnätterna blev trots USAs bojkott över 4 miljoner år 2019, men 
dock 1 miljon färre än före Trumps utökade bojkott. /Peoples World: Tom Whitney

För venezolanerna var läget i början av 2019 kanske det mest spända på 17 år. Till skillnad 
från det politiska våldet 2017 och valdramat 2018, stod man inför risken för en möjlig utländsk 
militär intervention. Nu är regeringen inte längre på defensiven, utan tar tillbaka det politiska ini-
tiativet genom att utlysa val till Nationalförsamlingen 2020 med hopp om att inta oppositionens 
sista fästningar. De väpnade styrkorna står fast med Maduro, som öppnat förhandlingar med små 
oppositionsfraktioner.
    Oljeutvinningen i december var den högsta sen årsskiftet.  Men med 2020 runt hörnet står 
president Maduro inför nya utmaningar efter att ha klarat av flera hinder under de senaste 12 
månaderna – fått ner inflationen, ökat exporten och kunna betala skulder. /Venezuelaanalysis: 
Ociel Lopez

Det blev ett oväntat slut på året. I början av 2019 kunde ingen förutsäga hur det skulle sluta 
i Venezuela. Få, mycket få, trodde att det skulle bli lugnt, med långa köer på gatorna. Och så blev 
det, men köerna berodde inte på varubrist som 2015 och 2016, utan för att spendera den krypto-
valutabonus som regeringen garanterat inför nyåret. Caracas är lugnare i december än tidigare år. 
Efter blockader och kriser har befolkningen nu fått andrum. /Orinoco Tribune, Marco Teruggi

Venezuela 2019 – en kort sammanställning av misslyckade kuppförsök och det nu fredliga 
landet på väg in i 2020. /TeleSur
 
USA:s och oppositionen gjorde fem misslyckade kuppförsök. 23 augusti, första kuppförsöket 
blev en flopp. 30 april misslyckades oppositionens jippo. 23 juni, tredje sammansvärjningen gick 
om intet. 29 augusti gick angreppen från Colombia över styr. 15 december, »semesterblodbadet« 
förhindrades. /Workers World, Marco Terrugi

Året då Venezuelas regering klarade sitt hållbarhesprov: En tillbakablick på ett år av att 
slå tillbaka USAs regimskifte. I början av året hade jag mardrömmar om att USAs Marinkår skulle 
störta Maduro, men så blev det konstigt nog december, med dollarpriser på varorna, en del köper 
som om det var det naturligaste i världen, ingen tror länge på oppositionen och Maduro leder 
fortfarande regeringen. /Orinoco Trbune

Segrarna i Mexiko och Argentina är de som står ut mest under 2019 och de är ovedersäg-
liga segrar för de revolutionära och progressiva krafterna. Därefter kommer omfattande folkliga 
protester i början av året, som ställt regeringar i flera länder mot väggen, särskilt Chiles Piñera 
och Colombias Alvaro Uribe och Ivan Duque. Och för det tredje, stabiliteten och det folkliga lugnet 
i Kuba, Venezuela och Nicaragua. Medan alla impopulära högerregeringar hänger på en tråd, 
beroende av USAs stöd. /Resumen Latinoamericano
 

Sammanställning av ALBA News 20200103
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Trots de oändliga, ondskefulla och 
falska kampanjerna från USA, som 
började vid revolutionens seger 
1959, står Kuba som en modell av 
en nation som prioriterar mänskliga 
rättigheter. 
    Det visades i november 2019 i 
FN-omröstningen som fördömde 
USA:s ekonomiska, kommersiella 
och finansiella blockad av Kuba. 
Landet ger rättigheter som utbild-
ning, hälsovård och en hållbar 
utveckling, inte bara till sina egna 
medborgare, men också till resten 
av världen, inklusive sina grannar i 
Karibien, Latinamerika och Afrika. 
Men också med folket i USA.

Vilket land bryter mot mänskliga 
rättigheterna? Man kan inte bli an-
nat än djupt upprörd över att nu i 
samband med Människorättsdagen, 
så nekar USA 700.000 personer i 
USA rätten till livsmedel genom 
att avsluta deras tillgång till mat-
kuponger. Dessutom planerar man 
att stoppa skolluncher till miljontals 
barn. Detta kan ses i kontrast till 
Kubas nya grundlag som uttryckli-
gen garanterar sin befolkning rätten 
till mat. Vi frågar oss: »Vilket land 
kränker de mänskliga rättigheterna?«

Kuba hamnar på första plats i värl-
den i den helt nyligen publicerade 
Sustainable Development Index 

[Långsiktigt Hållbarhetsindex].
USA hamnar som nummer fem från 
botten 154 av 159 länder. Återigen: 
»Vilket land kränker de mänskliga 
rättigheterna?« genom att neka sina 
medborgare rent vatten, luft, skydd 
från faror förknippade med klimat-
förändringar osv.

Enligt samma index är medellivs-
längden i Kuba 79,6 år, medan den 
i det rika, kapitalistiska USA är 79,2 
år. Den mänskliga rättigheten till 
hälsovård är garanterad och utökad i 
Kubas nya grundlag, som förra året 
godkändes i en folkomröstning av 
87 procent av de röstande. Framsteg 
görs såväl inom förebyggande som 
botande mediciner, som cancer- 
och diabetesbehandling. Allt det 
är tillgängligt utan kostnad för alla 
kubaner. 
    I motsats till USA där skulder för 
medicinsk behandling är den främ-
sta faktorn till personliga konkurser. 
Antalet oförsäkrade och underför-
säkrade i USA fortsätter att öka 
utan att åtgärder vidtas. Så än en 
gång: »Vilket land kränker mänskliga 
rättigheterna?«

Kuba erbjuder hälsovård runt 
om i världen och utbildar läkare, 
inklusive från USA, utan någon 
kostnad för studenterna. Deras enda 
åtagande är moraliskt – att de efter 

utbildningen arbetar i fattiga och 
marginaliserade områden. 
    Kuba har erbjudit sin medicinska 
expertis också till USA till de som 
drabbades av orkanen Katrina.
    Kuba har också erbjudit sig att 
dela sina diabetes- och cancerbe-
handlingar med USA. USA har 
avvisat dessa humanitära erbjudan-
den. Åter: »Vilket land kränker de 
mänskliga rättigheterna?«

USA har ökat sin blockad 
av Kuba genom tillämpningen av 
Artikel III i Helms-Burtonlagarna. 
Vidare försöker USA hindra Kubas 
tillgång till drivmedel och sprider 
desinformation och lögner om 
Kubas internationella medicinska- 
och utbildningsstöd. Internationella 
finansiella och kommersiella trans-
aktioner attackeras och pressas, 
med målet att orsaka lidande för 
det kubanska folket. Dessa extra-
territoriella aktioner, samt brotten 
mot moral och internationell rätt, 
leder till frågan: »Vilket land kränker 
mänskliga rättigheterna?«

Precis den 10 december inför USA 
ännu en straffåtgärd mot Kuba 
och förbjuder flyg från USA till 
alla kubanska destinationer utom 
Havanna. Medborgare i USA nekas 
rätten att resa fritt; en rättighet som 
alla kubaner åtnjuter. Så vi frågar 
igen: »Vilket land kränker mänskliga 
rättigheter?«

De aggressiva imperialistiska 
fientligheterna påverkar och skadar 
inte bara Kuba utan folken i regio-
nen. Varje dag pågår folkens mas

1948 deklarerade FN den 10 december som Människorätts-
dagen. The National Network on Cuba, NNC, framhåller Kuba 
som ett föredöme på mänskliga rättigheter och värdighet. 
Den 10 december 2019 fördömde de USA:s regering för att, i 
strid med internationell rätt, neka Kuba dess rätt till självbe-
stämmande och för att USA kränker kubanernas mänskliga 
rättigheter med sin 60-åriga blockad.

Vilket land kränker de mänskliga rättigheterna?

Kuba och FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna
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siva protester i länder som Brasilien, 
Chile, Bolivia, Colombia som svar 
på det brutala förtrycket i kampen 
för mänskliga, ekonomiska och poli-
tiska rättigheter. 
    Uppenbart är USA:s avsikt att 
störta och avveckla legitima rege-
ringar i regionen och förstöra det 
fredliga samarbetet som garanteras 
i proklamationen från Latinamerika 
och Karibien som en Fredszon.

Kubas orubbliga solidaritet och 
stöd till sina grannar fortsätter, 
vilket Kubas utrikesministerium 
deklarerade den 3 december 2019.
Den 10 december 2019 fördömer 
vi USA:s regering för dess aktioner 
som bryter mot internationell rätt, 
rätten till självbestämmande och 
missbruk av mänskliga rättigheter 
mot Kuba och andra.

I motsats till detta noterar vi 
och firar den 17 december som den 
5:e årsdagen av de 5 kubanernas 
återkomst till sitt hemland, sina 
lokalsamhällen och sina familje.
    Denna seger kan aldrig glömmas 
eller nedtonas. Det är en hyllning 
till en oförtröttlig internationell 
kampanj från folk med god vilja.
    Det som hänt under de 5 åren 
sedan de återvände, i regionen och i 
världen, visar också nödvändigheten 
av deras osjälviska handlingar för 
att fredligt försvara Kuba. Genom 
att ha infiltrerat terroristgrupper i 
Miami och rapporterat till Havanna 
om planerade terroristattentat räd-
dade man liv. De fem, som borde 
hyllats, satt 17 år i fängelse i USA 
innan Kuba lyckades få dem fria.

Vi upprepar vår solidaritet med 
Kuba, vårt motstånd mot USA:s 
aggression och fientlighet i regio-
nen och vårt åtagande att försvara 
Kubas självständighet. Vi har för-
troende för det kubanska folkets 
orubbliga beslutsamhet att försvara 
sitt samhälle och det man uppnått.

National Network on Cuba 191210

Kuba och FN har samma mål för 2030
Kubas målsättningar i planen för ekonomisk och social utveckling fram till 2030 är desamma 
som FN:s plan för hållbar utveckling. Det är inte en slump. FN:s mål för hållbar utveckling 
(MHU), är inriktade på människovärdiga livsvillkor för världens befolkning, med hållbar eko-
nomisk utveckling, som bevarar ekosystemen och skyddar miljön. Kubas har utvecklats i den 
riktningen under mer än ett halvt århundrade.
    Trots de svårigheter som Kuba utstått under nästan 60 år på grund av USA:s folkmordslik-
nande ekonomiska, handels- och finansblockad, som skärpts av dagens regim, lever kuba-
nerna och ingen svälter ihjäl.
    De 17 mål och 169 relaterade delmål som FN:s medlemsländers stats- och regeringschefer 
antagit i Agenda 2030, kräver att länderna antar strategier och konkreta handlingsplaner för 
att genomföra dem så gott var och en kan.
    Mot den bakgrunden har FN 2018 och 2019 genomfört samordnade kontroller i Kuba avse-
ende landets »Anpassning för att genomföra MHU« och »För förnybar energi och förbere-
delserna för den samordnade granskningen av Skyddade Områden«, som ska äga rum andra 
halvåret 2019.
    Kubas system för att samordna MHU innefattar Nationella Samordningen för Genomför-
ande av Agenda 2030, under ekonomi- och planeringsdepartementet och består av 39 natio-
nella styrelser och enheter, fem organisationer och nio forskningscentra.
    Dess huvuduppgift är att leda och samordna verksamheten för genomförande av Agenda 
2030 i landet, och utforma Målen för hållbar utveckling med de strategiska sammanhang och 
sektorerna inom landets nationella ekonomiska och sociala utvecklingsplan och skriva de 
nationella rapporterna.
    Det handlar om att genomföra den politik och de program som innefattar rätten till jämlik-
het, ickediskriminering, allmän tillgång till hälsovård och utbildning, som främjar bättre 
livsvillkor för medborgarna och miljön.
    Dessa politikområden började utvecklas efter revolutionens seger 1959 och lång tid innan 
millenieskiftets utvecklingsmål och MHU drogs upp 2015. Arbetet fortsätter för att bidra 
till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling i enlighet med 
landets planer.

FN:s barnfond UNICEF 
rekommenderar tre åtgärder 
för att främja delat föräldra-
skap. Bara 15 länder i värl-
den uppfyller de tre kriterier-
na. Ett av dem är Kuba, det 
enda landet i Latinamerika, 
som gör det.
Men Kubas framgångar 
döljs i sociala och andra 
medier, där man försöker 
svartmåla lande.
1. Gratis förskola i två år

2. Minst sex månaders föräldraledighet med ersättning
3. Rätt för fadern att också vara ledig med ersättning

UNICEF erkänner också andra framgångar som den blockerade ön uppnått: 

H Kuba är det enda landet i regionen där ingen undernäring av barn förekom-
mer.

H Kuba har dessutom den lägsta barnadödligheten i regionen, bara 4 på 
1.000 födda.

Cubainformacion 190904

UNICEF och Kuba
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Bolivia: 
Den nakna fascismen tar över

Dussintals rapporter från männi-
skorättsorganisationer, aktivister 
från partiet MAS (Movimiento Al 
Socialismo), diplomatiska källor, 
grupper och enskilda; alla berättar 
de om terrorn som befolkningen 
drabbats av: massivt användande 
av tortyr, riktade mord vilket också 
innefattar metoden att kasta ut le-
vande människor från helikoptrar, 
dödshot, lynchningar genomförda 
av de ökanda fascistiska »civilkom-
mittéerna«, försvinnanden och 
stenhård censur av medierna, vilket 
också innefattar mordbrand mot 
radio- och TV-stationer.
    
Bolivianska läkare särskilt de som 
utexaminerats från Latinamerikan-
ska Medicinhögskolan i Havanna 
(ELAM) och som arbetat tillsam-
mans med kubanska hälsovårdsar-
betare, aktivister i MAS och kritiska 
journalister hör till de fler än 1.000 
döda eller rapporterade saknade.
    På sociala medier har vänner till 
ELAM-utexaminerade fördömt 
förföljelse och avskedanden, liksom 
hatkampanjer för att diskreditera 
dem, som de blivit utsatta för.
    
Polisen har gett order om att de 
som skadats i regeringsfientliga 
demonstrationer ska nekas hjälp. 
Att inte följa denna order leder till 
hårda straff. Nyligen visades Mirtha 
Sanjinez, administratör vid ett av de 
större sjukhusen, upp vid en av poli-
sens presskonferenser och anklaga-
des för att vara »samarbetsman med 
kriminella och terrorister«. Detta för 
att hon, enligt säkerhetsstyrkorna, 
trotsat ordern och givit behandling 
åt skadade.

Aktionerna för att hindra media kall-
las av Añez´ bödlar för »en operation 
för att förstöra Evo Morales-dikta-
turens propagandaapparat«.
    Telesur, Bolivia TV och RT:s 
spanskspråkiga sändningar har 
släckts ner. Journalister som samar-
betat med dessa kanaler har arreste-
rats. Al Jazeeras reporter Teresa Bo 
besprutades med tårgas från nära 
håll under en direktsändning.

På Mexikos ambassad finns Juan 
Ramon Quintana, tidigare minis-
ter och medhjälpare till president 
Morales. Añezregimen har utfärdat 
en arresteringsorder mot honom 
med anklagelser för terrorism och 
uppror.
    Där befinner sig också tidigare 
försvarsminister Javier Zavaleta 
Lopez, riksåklagare Hector Arce, 
gruvminister Felix Cesar Navarro, 

kulturminister Wilma Alanoca och 
regeringsminister Hugo Moldiz. 
Dessutom förre guvernören i Oruro 
Victor Hugo Vásquez, vice minis-
tern för landsbygdsutveckling Pedro 
Damian Dorado och chefen för IT-
byrån Nicolas Laguna.
    Av nio tidigare myndighetsper-
soner som garanterats asyl, har fyra 
arresteringsorder på sig. Fem har 
det inte, men trots det får de inte 
tillstånd att lämna Bolivia. Alla 
dessa ministrar från den förra, lag-
liga, regeringen anklagas av de nya 
myndigheterna för påstådda aktio-
ner för uppror.
    Kuppregimen har utövat ett 
enormt tryck och trakasserat den 
mexikanska ambassaden. Än värre 
har pressen på de asylsökande och 
deras familjer varit.
    Trots de lidanden som bolivia-
nerna utsätts för, så omorganiserar 
MAS för att vinna ännu en gång i 
de kommande valen.

La Lucha 200123
The naked fascism in Bolivia

Bolivias kuppregering försöker inte ens dölja sin rasistiska och 
folkfientliga karaktär. Kuppregimen, under den självutnämnda 
president Jeanine Añez, tycks tävla med Pinochet i att sprida 
liknande terror som den chilenska militärjuntan gjorde under 
förra seklet.
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I staden Santa Cruz är ögonkliniken 
stängd. Vid gränsen till Brasilien, 
i kommunen Guayaramerin, finns 
ingen intensivvårdsavdelning, den 
är stängd. I sjukhuset i Montero fat-
tas tolv specialistläkare. Inte heller 
i andinska Vallegrande finns längre 
någon intensivvård.
    Vilket inte betyder att det inte 
finns allvarligt sjuka. I Yacuiba, i 
söder, är det lika illa för patienter i 
behov av vård. I Quillacollo, Cocha-
bamba, har tolv vårdcentraler inga 
läkare. I Villa Montes finns läkar-
vakanser utan några signaler om 
förbättring.

I landets näst största stad El Alto, 
har invånarna nu 23 färre läkarspe-
cialister och de verkar inte få några 
nya. Kubanska medarbetare arbe-
tade på 34 sjukhus och 119 vårdcen-
traler, samt fem ögonkliniker.
    På sjukhusen var de kubanska 
specialisterna de enda. Alla dessa 
vårdcentraler kan nu bara erbjuda 
den mest basala servicen, utan att 
ens kunna genomföra exempelvis ett 
kejsarsnitt.

Enligt den kubanska läkaren Muro 
Valle genomförde kubanerna i 
genomsnitt 2,4 miljoner konsulta-
tioner per år inom alla områden, ex-
empelvis pediatrik, internmedicin, 
oftalmologi och förlossningar.
    Efter två månader utan kubaner-
na har drygt 454.440 konsultationer 
uteblivit. Det betyder exempelvis 
att vid närmare 1.000 förlossningar 
har det inte funnits rätt utbildad 
personal, 5.000 operationer har 
ställts in och 2.700 ögonoperationer 
har uteblivit.

Dr. Juan José Pulido Lopez är specia-
list i allmänmedicin och akutmedi-
cin. Jag arbetade på en vårdcentral 
med förebyggande hälsovård, gav 
konsultationer på förmiddagarna 

och gav oss ut bland byarna på 
eftermiddagarna. 
    I denna del av Amazonas tog vi 
oss varje helg ut till indianbyar som 
låg mer än fem timmar bort med 
bil. Vi hade med oss specialister 
inom neurologi eller dermatologi 
som annars bara fanns i provinshu-
vudstaden. 

Läkaren berättar att det fanns ett 
mindre sjukhus som tog hand om 
invånare från närliggande Brasilien 
och provinsen Pando. Detta sjukhus 
hade för första gången någonsin en 
neurokirurg, vilket gjorde det möj-
ligt att rädda hundratals patienter i 
olika åldrar. 
    »I detta område hade vi dessutom 
en ögonklinik som i genomsnitt tog 
emot 50 brasilianska och bolivian-
ska patienter och genomförde 18 
operationer om dagen. Helt gratis 
för patienterna, förstås. 
    Dessa insatser är nu paralyserade 

och patienter som behöver träffa en 
specialist måste ta sig till staden Tri-
nidad vilket tar mer än nio timmar.«
    Han tillägger att vägarna saknar 
beläggning och är i mycket dåligt 
skick. Att flyga har de som behöver 
det mest inte råd med.

I januari 2019 förflyttades doktor 
Pulido Lópes till provinsen Tarija, 
längst i söder och med lång gräns 
till provinsen Salta i Argentina. Där 
fanns fyra sjukhus, 17 vårdcentraler, 
och en ögonklinik som tog emot pa-
tienter från Argentina, Bolivia och 
Paraguay. I Tarija fanns de speciali-
teter som enbart kubaner hade. Alla 
dessa har nu stängts ner efter att 
kubanerna lämnat.

Kubas hälsovårdsbistånd till Bolivia 
började redan 1985 med donation 
av tre operationssalar till barnsjuk-
hus i provinserna Santa Cruz, Co-
chabamba och La Paz. Sedan måste 
vi nämna 2005 då Fidel Castro ini-
tierade »Operation Mirakel«. Redan 
inom en månad anlände de första 
48 patienterna för ögonoperation till 
Kuba och under alla dessa år har de 
kubanska oftalmologerna genomfört 
727.130 ögonoperationer i Bolivia.

Viktigt att framhålla är också de 
5.200 unga bolivianer som utexa-
minerats som läkare från Latina-
merikanska Medicinhögskolan i 
Havanna, ELAM. 
    »De gjorde sina sex år som krävs 
innan de kunde få sin examen. Nu, 
som en del av de våldsamma förföl-
jelserna mot de kubanska läkarna 
har den kubanska insatsen smuts-
kastats. De nya myndigheterna efter 
militärkuppen började förfölja alla 
de bolivianska unga läkarna, som 
slängts ut från sina jobb och deras 
läkardiplom erkänns inte längre.

Cubadebate 200130 

Månader utan de kubanska läkarna

Vilken uppenbarelse! Ni får ursäkta, men 
har vi inte sett den här uppställningen 
förut?! 1973 lät sig Augusto Pinochet avpor-
trätterades på samma vis med militärmak-
ten bakom ryggen. Fast han var inte lika 
välsminkad som den här Jeanine Anez...
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Konsumtionssamhället är aldrig 
tydligare än under julen. Även 
om företagen på alla omöjliga sätt 
försöker krysta fram miljövänliga 
budskap i sina reklamer så finns 
det bara ett tydligt budskap: Kon-
sumera mera. Prylsamhället som 
tvingar sig på oss från alla håll är 
i sanningen ohållbart och när allt 
kommer omkring högst omysigt och 
otillfredsställande. Många har fram-
ställt att en ändrad livsstil skulle 
innebära ett påvert liv, men frågan 
är om det finns något så påvert som 
prylsamhället, i alla fall själsligt. Ett 
annat fokus och därmed ett »rikare« 
liv är önskvärt och högst möjligt.

De senaste forskningsrapporterna 
om klimatet visar att det i det när-
maste är kört för planeten Tellus om 
vi inte börjar agera. Man kan ju få 
dödsångest för mindre. Likväl har 
jag ingen lust att säga åt barnen att 
skita i läxorna för allt går åt helvete 
i alla fall.  Det finns alltid ett val. 
Man kan välja att kämpa, som tex 
Hamnarbetarförbundet, eller så kan 
man lägga sig platt, som tex LO. 
Valet är mitt, ditt, vårt. Det mest 

demoraliserande i alla strider är att 
ge sig utan kamp. Det gäller att dö 
som man har levt. Och nog fan finns 
det hopp, jag vägrar att tro annat.

Fidel Castro hade rätt (ja, när har 
han någonsin haft fel)!) när han 
1992 i Rio sa: »En viktig biologisk 
art - mänskligheten - riskerar att 
försvinna på grund av att dess na-
turliga livsmiljö snabbt och gradvis 
elimineras. Vi blir medvetna om 
detta problem när det nästan är för 
sent att förhindra det. Det måste 
sägas att konsumtionssamhällena är 
huvudansvariga för denna skräm-
mande miljöförstöring.«

Kuba är ett samhälle där det råder 
brist på mycket (pga historiens 
längsta och hårdaste handels-
blockad) och nog drömmer många 
kubaner om att ha prylar som vi i 
väst har. Kuba har dock ett fokus 
som stora delar av världen saknar 
och som på många sätt gör deras liv 
»rikare« än andras. Jag talar återigen 
om det mellanmänskliga, de kol-
lektiva och inkluderande lösning-
arna. Människan mår bra i flock. I 

ETT »RIKARE« LIV ÄR MÖJLIGT
Med julen i färskt minne är det lätt att liksom Tyko Jonsson hålla på 
att kvävas av julilska. Tykos vrede var riktad mot en son som betedde 
sig alltför kommunistiskt, min mot en värld som beter sig på tok för 
lite kommunistiskt.

det mellanmänskliga finns de stora 
glädjeämnena i livet. Och det är ju i 
även i det mellanmänskliga som fol-
kens kultur uppstår och som höjer 
oss från djuren. 

Apropå kultur så är det något som 
inte kräver mycket resurser men 
som ändå skänker stor glädje, väcker 
tankar och ställer viktiga frågor. Jag 
fick ställa upp som tomte i år åt en 
gammal vän i Burträsk och då jag 
gärna sjunger så tog jag med gitarr 
och sjöng åtskilliga sånger tillsam-
mans med familjen ifråga. Sånger, 
sa jag, kan slösas hur mycket som 
helst och tär inte på jordens resur-
ser. Så våga kämpa, våga sjunga.

Jag avslutar med Fidels ord från tidi-
gare nämnda tal: »Nog med självisk-
het. Nog med system för dominans. 
Nog med okänslighet, ansvarslöshet 
och bedrägeri. I morgon är det för 
sent att göra det vi borde ha gjort 
för länge sedan.«

OSKAR WIGREN

El Negro Matapacos från Santiago, Chile – Den svarta polisdödaren, en legend från Santiago 
de Chile som nu sitter staty efter sin död… Han tålde inte uniformer.
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Kuba var lika intresserat som andra 
utvecklade industriländer att ta till 
sig den nya tekniken på 50-talet. 
Teknisk fysik var högsta status 
inom utbildningsväsendet. Men 
en ensidig satsning på ett tekniskt 
system som kärnkraft gör att ut-
vecklingen av hållbara alternativ 
trängs tillbaka. 
    Prestige och övertunga investe-
ringar förlänger avvecklingstiden. 
Intresset för hamnbyggen och kärn-
vapentillverkning kan också spela 
in. Och avfallsproblematiken var 
inte på bordet.

Redan 1956 kom USA överens med 
Batistaregeringen på Kuba om ett 
program för att utveckla den civila 
användningen av kärnkraft på ön.
Efter det att de kubanska befrielse-
styrkorna segrat 1959 och Sovjet 
börjat leverera vapen var det inte 
längre aktuellt med ett samarbete 
med den gamla ockupationsmakten.
    Kraftindustrin nationaliserades. 
Som industriminister inledde Che 
Guevara 1963 elektrifieringen av 
hela ön. 
    Kuba skrev 1967 ett avtal med 
Sovjetunionen om en försöks-
reaktor 196. Den blev aldrig 
byggd. Istället tecknades nya avtal 
i början av 70-talet. Syftet var att 
minska beroendet av oljeimport 
för elproduktion. 12 reaktorer 
planerades, varav fyra i Pinar del 
Rio (Esperanza), fyra i Cienfuegos 
och fyra i Holguin.

Kubas tilltänkta satsning var av 
samma storleksordning som 
satsningen i Sverige med något 

Kuba upphörde. Fidel Castro 
meddelade själv i ett tal till arbetare 
och tekniker vid Juragua den 5 
september 1992 att bygget skulle 
avbrytas temporärt eller slutgiltigt. 
Han vädjade om förståelse men ville 
ännu inte ge upp hoppet om att 
genomföra århundradets projekt.

Ur Fidel Castros långa tal till 
arbetarna vid kärnkraftverket i 
Juragua, Cienfuegos:
  »Jag har besökt denna plats 
många gånger. Jag har bjudit in 
viktiga personer till att besöka 
den. Jag har talat med er. Jag var 
bekymrad, och det var min plikt 
som parti- och regeringsledare, 
över er situation: era levnadsvillkor, 
löner, mat, kläder, och transporter. 
Vi gjorde många saker i hela detta 
projekt för att förbättra arbetarnas 
levnadsvillkor. 
    Vi byggde även ett campingom-
råde så att ni kan åka dit med era 
familjer. Med stort tålamod och 
hopp, såg vi hur allt detta under 
många år byggdes upp, sten på sten.
Tonvis av cement, sand och stål har 
investerats i detta projekt.
När katastrofen för socialistblocket 

färre invånare. Samtidigt bildas 
redan 1975 en solenergigrupp i 
Vetenskapsakademin.
    Många kubaner utbildades inte 
bara på Kuba utan även i Sovjet-
unionen och Östeuropa. Planerna 
krymptes dock 1976 till två reak-
torer à 440 MW i Cienfuegos på 
centrala sydkusten. De började 
byggas 1983 respektive 1985. Det 
framställdes som en viktig nationell 
satsning att använda den rena 
kärnkraften med förbättrad teknik 
och säkerhet i jämförelse med 
Tjernobyl som hade kraschat 1986. 

Fidel Castro var själv mycket engage-
rad i projektet. Hans äldste son, 
Fidel Castro Diaz-Balart (Fidelito) 
med ingenjörsutbildning från Sovjet 
utsågs till chef men blev sedermera 
ersatt. Han hade dock uppdrag 
som atom- och nanovetenskaplig 
rådgivare ända till 2018, då han tog 
livet av sig efter en tid av allvarlig 
depression. 
    Men när den första reaktorn 
1991 var färdig till 90 % och stod 
inför laddning med kärnbränsle 
brakade Sovjetunionen samman. 
Och det ekonomiska stödet till 

På Kubas sydkust utanför Cienfuegos är kärnkraftsdomen ett karaktäristiskt landmärke

FRÅN KÄRNKRAFTSDRÖMMAR 
TILL SOLKRAFT PÅ KUBA

n Historien om den kubanska kärn-
kraftens uppgång och fall kan ge oss 
en del lärdomar i Sverige och Finland. 
Jan Strömdahl ger oss en bred 
bakgrund.
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inträffade, gjorde vi allt för att 
fortsätta projektet, nästan bortom 
vad som var möjligt. Vi har satsat 
stora resurser; i första hand ert 
hårda arbete men även cement, 
sten, sand och annat material, tid 
och energi. Vi har investerat allt 
detta fram till denna dag.

Trots detta har vi varit tvungna att 
överväga om vi under nuvarande 
omständigheter skulle kunna 
fortsätta satsa resurser eftersom 
utrustningen kommer från Sovjet-
unionen: reaktorer, motorer, och en 
stor del av det viktigaste materialet. 
En del av utrustningen har fortsatt 
att anlända under krisperioden, 
fram till den dag Sovjetunionen 
splittrades.
    Trots att USSR delades upp, fort-
satte vi våra studier, tillsammans 
med dem som kallar sig arvingarna 
till Sovjetunionen, för att se om 
det här projektet kunde fortsätta. 
Vi ville inte stoppa det. Vår önskan 
var att stoppa projektet först när 
det blev helt omöjligt att fortsätta 
byggnationen.«

Detta visar hur viktigt kärnkrafts-
bygget var för Kuba som nation 
och samtidigt hur viktigt det var 
för Fidel Castro att visa arbetarna 
respekt.
    Men ryssarna gav sig inte. 1995 
annonserade den ryske atom-
ministern att man ville återuppta 
bygget på kommersiell basis med 
hjälp av Siemens, Ansaldo och EDF. 
    USA-blockaden stoppade detta 
försök, och 1997 meddelade Fidel 
Castro att Kuba inte längre var 
intresserat av att slutföra projektet. 
Andra energialternativ var att 
föredra.

Vladimir Putin gav sig i alla fall inte. 
År 2000 besökte han Kuba och 
erbjöd 800 miljoner dollar och 70 
procent efterskänkt Sovjetskuld. 
Fidel Castro tackade nej och er-
kände ingen skuld till Sovjet. Tvärt-
om hade Sovjet orsakat mycket stora 
skador vad gäller Kubas ekonomi.
    Putin fick snopen åka hem och 
Clintonadministrationen kunde 
andas ut – inget ryskt kärnkraftverk 
30 mil från Floridas kust.

2013 kunde Raul Castro tacksamt 
notera att Ryssland efterskänkt 
kravet på 32 miljarder US-dollar.
Man skulle kunna säga att Kuba 
hade en osedvanlig tur som slapp 
ladda sitt prestigeprojekt. Därmed 
har man kunnat koncentra sig 
på energirevolutionen med effek-
tiviseringar och förnybart istället. 
    Enligt de senaste beräkningarna 
från Cubasolar kan 1/4 av de fossila 
bränslena (främst olja) fasas ut med 
hjälp av sol, vind och biobränslen 
till 2025. 
    Men solen har ofantligt stora 
möjligheter att på lite längre sikt 
stå för hela energiförsörjningen. 
Solen ger varje dag energi som 
motsvarar 1.800 gånger den aktuella 
oljekonsumtionen. 
    Cubasolar har skissat en framtid 
där varje byggnad och kommun 
är en del av ett plussamhälle. Ett 
samhälle där varje hushåll via 
småskalig produktion av solel 
och solvarmvatten bidrar till en 
demokratisk energiförsörjning.

Text och bild: Jan Strömdahl

Free Assange. No U.S. extradition!

Frige Assange. Ingen utvisning till USA!
Julian Assange är fängslad men ingen vet vad som händer. 
Kommer han att friges? Kommer han att få någon rättvis 
rättegång?  Protesterna i Stockholm fortsätter. 
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När Sovjetunionen kollapsade på 
1990-talet kollapsade också det 
mesta av Kubas livsmedelsimport. 
För att hindra allvarlig undernäring 
började huvudstadsborna i Havanna 
med ett kreativt svar: stadsodlingar. 
Det ses nu som en möjlig modell för 
överlevnad av stadsbefolkningar på 
en planet som blir allt varmare.  
    »The Rapid Transition Alliance« 
har publicerat en längre rapport om 
Kubas mycket snabba framsteg för 
självförsörjning som en del av serien 
»Stories of Change«. I den ges exem-
pel på storskalig och snabb omvand-
ling som kan verka vara svår att 
uppnå, men som visat sig fungera.

Problem med hunger för kubaner-
na uppkom eftersom landet un-
der Kalla Kriget slutat producera 
livsmedel och istället använde det 
mesta av den odlade jorden till 
sockerplantager för att förse Sovjet 
med socker. I utbyte för dessa berg 
av socker försåg Moskva Kuba med 
livsmedel, kemikalier för gödsling 
och olja till bilar och traktorer. 
    När Sovjet kollapsade upphörde 
detta utbyte av varor. Kuba beröva-
des sin huvudsakliga källa till mat 
samtidigt som man kämpade mot 
hårda sanktioner från USA. Att 
övergå till konventionellt jordbruk 
skulle ha tagit lång tid och oavsett 
om det varit svårt med leveranser av 
såväl gödningsmedel som bekämp-
ningsmedel också upphört.

De välutbildade stadsborna ställdes 
inför en ransonering som reduce-
rade den genomsnittlige kubanens 
kaloriintag från 2.600 år 1986 till 
drygt 1.000 år 1993, och organise-
rade sig för att odla sin egen mat på 
improviserade ytor i staden.

del av lösningen för livsmedelsbrist 
som riskerar att öka på grund av 
klimatförändringar.

2008 utgjorde småskaliga matod-
lingar åtta procent av Havannas yta, 
vilket motsvarar 3,4 procent av alla 
stadsodlingar i landet. Dessa pro-
ducerar 90 procent av all frukt och 
grönsaker som konsumeras.
    Som ett resultat har kaloriintaget 
för genomsnittskubanen snabbt ökat 
till det som européer har. Kubaner-
nas diet består huvudsakligen av ris, 
bönor, potatis och andra grönsaker 
– en fettfattig diet som gör övervikt 
ovanlig. 
    På grund av klimatet växer vete 
inget vidare i Kuba och landet 
måste fortlöpande importera stora 
kvantiteter för brödbakning. Det 
är ont om kött, och det importeras 
också i stor utsträckning. Trots det 
visar Kubas erfarenheter sedan 1990 
att stora kvantiteter färska livsmedel 
kan odlas i städer och att stadsod-
lingar är långsiktigt hållbart.
    För andra länder som är sårbara 
för plötslig förlust av leverans av 
livsmedel är Kubas erfarenhet att 
stadsodlingar kan vara ett sätt att 
förhindra potentiell hungersnöd när 
import begränsas, är dyr eller helt 
enkelt inte möjlig.

The Rapid Transition Alliance koor-
dineras av the New Weather Institute, 

STEPS Centre vid the Institute of 
Development Studies, and the School 
of Global Studies at the University of 

Sussex, UK.

Ecowatch 191112

    Till en början, kämpande med 
kunskapsbrist och utan gödning, var 
skördarna sparsamma. Men genom 
att producera kompost och andra 
organiska ämnen, samt genom att 
införa droppbevattning, började de 
se förbättringar. I brist på kemika-
lier sökte sig odlarna till biologiska 
metoder för att hålla skadeinsekter 
borta.

Redan 1995 fanns enbart i Havanna 
25.000 odlingslotter som sköttes 
av familjer och kooperativ. Reger-
ingen hjälpte till och uppmuntrade 
rörelsen.
    Jorden förbättrades med blandat 
avfall från odlingarna, hushållsav-
fall och djurgödsel för att skapa mer 
kompost och jordförbättrare. De 
färska grönsakerna och frukten som 
producerades förbättrade snabbt 
stadsbornas kaloriintag och räddade 
många från undernäring.
    I det kubanska klimatet kunde 
man, med hjälp av bevattning och 
kontinuerlig jordförbättring, produ-
cera året runt. Sallad, mangold, rä-
disor, bönor, gurka, tomater, spenat 
och paprika odlades och såldes. 
    Det finns belägg för att den extra 
motion som odlarna fick genom att 
sköta sina lotter, plus den utomhus-
vistelse det medförde i friska luften, 
bidrog till en bättre hälsa.

Regeringen insåg att självförsörjning 
var enda sättet att föda befolkning-
en och man övergav sockerodling. 
Många tidigare odlingar gjordes om 
till organiska jordbruk. Bristen på 
olja till traktorerna gjorde att oxar 
användes för plöjning.
    Kubas erfarenheter av stadsjord-
bruk har inspirerat många miljövän-
ner att tro att detta åtminstone är en 

Kubas stadsodlingar visar vägen 
för att undvika hunger
När det blir brist på mat behöver man snabbt finna lösningar. Ett svar kan 
vara stadsodlingar. Det var det som var botemedlet för Kuba för mer än 30 
år sedan när landet ställdes inför ett avbrott av sin livsviktiga import av 
livsmedel. Det som fungerade för Kuba då kan ge lektioner till oss idag för 
den stora världen, som står inför växande hunger och klimatkris.
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Jag träffade Damir Radovic 
som var en av fyra som reste 
till Kuba. Han berättade 
tidigare om den förestående 
resan i Tidskriften Kuba [3 
• 2019], men har nu kommit 
tillbaka efter en intensiv pe-
riod av fysiskt jordbruksar-
bete, studieresor och andra 
utflykter.
    Damir hade varit i Latin-
amerika tidigare och lärt 
sig spanska. Han reste nu 
tillsammans med sin son 16 
år, och med kamraterna Mu-
hammed och Mustafa. Och 
de kunde resa tack vare det 
bidrag de fått från Maria-
fonden.

Det gror i betongen – efter resan till Kuba

Det var fyra unga män som åkte till Kuba för att studera stadsodling och 
långsiktigt hållbar utveckling. De kom från föreningen »Det gror i betongen« 
i Stockholmsområdet och var mer intresserade av nya former av odling än 
nyfikna på det politiska systemet.

Utifrån sitt engagemang de 
haft kring olika aktiviteter 
i förorten med olika former 
av odlingar var de intresse-
rade av att besöka Kuba för 
att se hur odlingar drivs på 
andra sätt, men även se hur 
det social engagemanget 
vägs in arbetet.
    De fyra som reste hade 
lite olika bakgrund bland 
annat från Somalia, och 
engagemanget kring den 
antirasistiska organisatio-
nen Hassans vänner som 
drivs av sonen till den siste 
som blev mördad av Laser-
mannen.
    De hade också blivit 
inspirerade av Jan Ström-
dahls bok »Kubas omställ-
ning till ekologisk hållbar-
het. 
    Mycket av det praktiska 
kring resan ordnades av 
ICAP, det vänskapsinstitut 
som också är med kring 
våra brigadresor. Nu blev 
de förlagda till ett Hostel i 

närheten av Alamar där de 
framför allt jobbade i jord-
bruket, vilket de även gjorde 
på andra ställen.
    Man fick ta hand om och 
sätta salladsplantor som 
skulle drivas upp. Man fick 
även lära sig hur man tar 
fram odlingsjorden efter 
kompost i olika former. Det 
är skillnad på dyngmask 
och daggmask fick de lära 
sig.
    De var i Alamar några 
dagar vilket är ett gigantisk 
bostadsområde i östra Ha-
vanna, ett sextiotalsområde 
kan man säga med vårt 
språkbruk. Men de som bor 
där är i stor utsträckning 
engagerade i skötseln av 
området, inte minst i odling 
av grönsaker till områdets 
behov. De har även ett soci-
alt engagemang för att möta 
arbetslösheten och ett visst 
alkoholmissbruk.
    Kooperativen driver ett 
tungt arbete med att gå 
upp på morgonen, sköta om 
plantor och annan växtlig-
het fram till lunch då vär-
men blir alltför påfrestande.
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I Santi Espiritu fick de »jobba« 
tre dagar i en annan form 
av mindre jordbruk och fick 
t.o.m. lära sig hur man mjöl-
kar kor med händerna!
    ANAP organiserar de min-
dre privata bönderna på Kuba 
som även är med och utveck-
lar tekniken i jordbruket. Vilka 
växter som skyddar andra 
växter mot ogräs och ohyra. 
Hur man använder olika for-
mer av gödsel, och även för att 
få fram biogas. Man har även 
lärt sig ta reda på fisk som ger 
näring i jordbruket.
    Resan var lärorik och de ska 
ut och berätta om sina upp-
levelser och lärdomar i bl.a. 
Tensta i mars.
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Mediciner för Kuba pg 23 57 15-0
eller Swish 123 182 37 72 

Till försvar för det revolutionära Kuba!
Kuba, solidaritetens ö!

Den 5 december gav Svensk-Ku-
banska Föreningen Nordea upp-
draget att från kontot Mediciner 
för Kuba överföra 7 500 Euros 
till mediCuba-Europa. Dagarna 
gick. Pengarna kom inte fram. 
Men den 23 januari 2020 kom 
de i retur till vårt konto. Nordeas 
banktjänstemän gav oss ingen 
förklaring. De hade dragit 79 
802 kr men i retur kom endast 
78 338 kr. Att 1 464 kr hade 
försvunnit förklarade Nordea 
med ”växelkurserna”. Givetvis 
har vi för banken förklarat att 
vår förening inte accepterar att 
föreningen står för växelkurs-
svinnet. Och i ännu högre grad 
accepterar vi inte att Nordea inte 
har genomfört transfereringen av 
pengarna till mediCuba-Europa 
i Schweiz. 

mediCuba-Europa
mediCuba startades år 1992 i 
Schweiz för att bistå Kuba med 
läkemedel i den svåra bristsi-
tuationen som uppstod efter 
Sovjetunionens sammanbrott. 
USA och dess anhängare skärpte 
blockaden mot Kuba. De trodde 
att när Sovjetunionen var borta, 
var Kubas dagar räknade. I 
Svensk-Kubanska Föreningen 

hade vi tidigare samlat in pengar 
till Kubas hälsovård. 1997 gick vi 
med tillsammans med flera län-
der och bildade mediCuba-Eu-
ropa som fick sitt säte i Schweiz. 
Organisationen finns idag i 14 
europeiska länder.
    mediCuba-Europa är således, 
på liknande sätt som Svensk-Ku-
banska Föreningen, med Skat-
teverkets terminologi, en allmän-
nyttig ideell förening. På samma 
sätt som Svensk-Kubanska, har 
mediCuba-Europa information 
om sin verksamhet, stadgar m.m. 
på sin hemsida. 
    Det är anmärkningsvärt att 
Nordea inte genomför betal-
ningen mellan våra två ideella 
föreningar i Europa! 

Commerzbank i händerna på 
USA
De 78.338 kronorna som kom i 
retur hade som avsändare den 
tyska storbanken Commerzbank 
AG, som skulle förmedla peng-
arna vidare till PostFinance i 
Schweiz där mediCuba-Europa 
har sitt konto. I mars 2015 
undertecknade företrädare för 
Commerzbank AG och USA:s 
finansdepartements avdelning 
OFAC en överenskommelse.

   OFAC sköter USA:s sanktioner 
mot olika länder, företag och in-
divider. USA:s spioner hade hit-
tat fall där Commerzbank hade 
brutit mot USA:s sanktioner mot 
Burma, Iran, Kuba och Sudan 
och genomfört betalningar i 
många affärer. 
    I den tolvsidiga överenskom-
melsen beskrivs hur Com-
merzbank försökt dölja trans-
aktionernas koppling till dessa 
länder, t.ex. genom att göra dem 
manuellt, och inte genom den 
datoriserade automatiska gransk-
ningen och hanteringen, de s.k. 
algoritmerna. 
    Commerzbank föll till föga 
för USA:s påtryckningar och gav 
OFAC full insyn vilket framgår 
av den detaljerade redovisningen 
i överenskommelsen. Banken 
accepterade att betala drygt 258 
miljoner dollar i böter till USA 
med hänvisning till USA:s block-
adlagar. Det visar att USA agerar 
för att dess lagar ska gälla även i 
andra länder, att de är extrater-
ritoriella. 
    I överenskommelsen lovar 
Commerzbank att fortsättnings-
vis inte bryta mot USA:s blockad 
och sanktionslagar. Det är en ut-
pressningssituation. Om banken 

Pengarna i retur, minus 1.464 kr!
Varför kom pengarna i retur till vårt insamlings-
konto Mediciner för Kuba – Stoppa USA:s blockad 
pg 23 57 15-0?
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Solidaritet i praktiken –  Jönköping stöder Nicaragua & Kuba

»Ni borde vara stolta över denna militanta ak-
tion. Det hela började i byn Cinco Pinos med de 
800 dollar som Svensk-Kubanska i Jönköping 
skänkte.« 
    Så skriver vännen och aktivisten Elmer från 
Movimiento Comunal i staden León, Nicara-
gua. Han bifogar en artikel från Canal2tv från 
14 januari 2020 som lyder:
    

1,2 miljoner elever 
får skollunch i Nicaragua

»Skolluncher serveras på 12.000 skolor i hela 
landet. Med det garanteras det dagliga nä-
ringsintaget för 1,2 miljoner studerande under 
läsåret, som börjar 3 februari. Det är nu 13 år 
i rad som detta näringsprogram, som anses 
vara en föregångsmodell i regionen, genom-
förs i samarbete med FAO, Republiken Taiwan 
och inhemsk finansiering.
    I huvudstaden Managua investeras mer än 
sju miljarder córdobas i 320 projekt.
    ’I morse började distributionen av ris, spann-
mål, bönor, majs, vete och matolja i en första 
leverans av tre som görs under skolåret’, berät-
tade Salvador Vanegas, presidentrådgivare 
inom utbildningsområdet.
    Med programmet garanteras elever inom 
alla utbildningsområden skolluncher gratis i 
Nicaraguas offentliga skolor.«

Det var efter den förödande orkanen Mitch 
1998 i Centralamerika som Svensk-Kubanska 
Föreningen i Jönköping inledde sitt samarbete 
med Movimiento Comunal, MC i Nicaragua. Det 
har handlat om stöd till kvinnokooperativ som 
fött upp får, stöd till tillverkning och inköp av 
julklappar till barn i fattiga områden och, inte 

minst, det projekt som nämns ovan. Ett 
blygsamt bidrag från Svensk-Kubanska 
till skolluncher i en liten by i norra delen 
av landet. Skolluncherna gjorde att från-
varon minskade och resultaten förbätt-
rades. Detta projekt inleddes 2002. 
    Vid ett besök i byn Cinco Pinos fick 
president Daniel Ortega, kort efter att 
Sandinisterna vunnit valet 2006, ta del 
av framgångarna. Och för att göra en 
lång historia kort: ganska snart omvand-
lades de lokala skolluncherna i byn till ett 
nationellt program för skolluncher i hela 
landet. 
    Och som Elmer uppmanar oss, så är vi 
glada och stolta över effekterna av vår 
insats.

Två projekt i Kuba
Svensk-Kubanska i Jönköping bidrar 
sedan flera år också till två projekt i 
Kuba. Det ena riktar sig till barn med 
Downs syndrom och deras familjer. Det 
andra gäller ett allaktivitetshus utanför 
Havanna. Ideella krafter driver en lång 
rad olika aktiviteter inom dans, mål-
ning, idrott, musik, konsthantverk, men 
de materiella behoven är stora. Här har 
Svensk-Kubanska kunnat hjälpa till och 
inom kort anländer en ny leverans av 
akrylfärger med mera till aktivitetshuset. 
    Brödet och Fiskarna i Västerås är med 
och stöder projekten. Praktisk solidaritet 
i handling! Vill du veta mer, eller starta 
egna projekt, hör av dig till Svensk-Ku-
banska i Jönköping.

n

Små insatser med vittgående 
konsekvenserinte betalar böterna och under-

tecknar avtalet stänger USA ut 
dem ur USA, hindrar dem att 
använda dollar, och sätter press 
på andra banker och företag att 
undvika att göra affärer med 
dem. 

Kamp mot blockad- och 
sanktionspolitiken
Tiotals storbanker i olika länder 
har av USA utsatts för samma 
slags utpressning under de allra 
senaste åren. Richard Haass, 
ordförande i USA:s Council on 
Foreign Relations, säger i sin 
bok om sanktioner: »Sanktioner 
utgör ett påtagligt och mindre 
kostsamt alternativ till militär 
intervention.« 
    Det är inte första gången en 
utlandsbetalning från Svensk-
Kubanska Föreningen hindrats 
av blockaden. Tidigare har vi löst 
frågan. Det ska vi göra nu också. 
mediCuba-Europas praktiska 
solidaritet är viktig. T.ex. labora-
torierna med senaste tekniken för 
snabb diagnostik av smittsamma 
sjukdomar. De visar sin betydel-
se när nya virus sprids, såsom 
coronaviruset. Trumps fientlig-
het mot Kuba har lett till brist på 
vissa mediciner och utrustning. 
mediCuba satsar återigen på att 
förse Kuba med olika läkeme-
delssubstanser.
    USA-regimen ser politiken 
som ett nollsummespel. Men 
merparten av världen satsar på 
att utveckla samarbetet, att skapa 
win-win situationer. Mänsklig-
heten har inte råd med Trump-
politiken. Tendensen är tydlig. 
Motståndet mot USA:s sank-
tionspolitik växer, även i Europa. 
Det ska vi bidra till. 

Martin Österlin
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Strax innan denna omgång av 
redovisning och diskussion, fram-
trädde landets president, Miguel 
Diaz-Canel, tillsammans med flera 
ministrar på TV för att förklara de 
nya skärpta sanktioner som USA in-
fört för att skära av Kubas tillgång 
till olja. 
    Diaz-Canel sade bland annat: 
»Vi måste arbeta annorlunda, då 
tiderna är annorlunda. Det som inte 
förändras är principerna, kreativite-
ten, solidariteten. Viljan att stå emot 
ändrar sig inte, inte heller kubaner-
nas kampanda. Vi ska alla bli bättre 
medborgare, revolutionärer, bättre 
tjänare för nationen ju fler lösningar 
vi kommer på.«

Efter sitt framträdande påbörjade 
presidenten en rundresa till landets 
samtliga provinser för att på plats 
se hur energibristen bemöts. På 
varje plats pratade han med folk 
om situa-tionen och de beslut som 
fattats. Där- efter pågick möten 
mellan landets valda delegater och 
deras väljare från 1 oktober till 30 
november.
    Under den tiden genomför-
des 68.652 möten i vilka de valda 
delegaterna står till svars inför sina 
väljare om vad de uträttat. Vid dessa 
möten tas de mest akuta problemen 
upp, antingen de kan lösas lokalt el-
ler om de måste föras upp till högre 
myndigheter.
    Det som dominerade mötena 
denna gång var energifrågan som 
det senaste kvartalet varit något 
som överskuggat andra problem. 
I diskussionerna informerades om 
problemen och man diskuterade 
åtgärder. Hur kan man klara sig 
med mindre energi? Vad kan man 
göra? Dessa frågor diskuterades på 
de lokala mötena.

Kubas folkmakt i praktiken
För några veckor sedan avslutades årets andra omgång av »Rendición de Cuenta« 
den redogörelse som alla valda delegater på Kuba regelbundet måste göra inför 
sina väljare på öppna möten. I 68.652 möten runt om i landet fick medborgarna 
möjlighet att tycka till om hur myndigheterna sköter sig. Allt enligt Republiken 
Kubas Grundlag.

Under de många träffarna kom väl-
jarna med ca 195.000 förslag, varav 
104.000 ansågs vara möjliga att 
lösa lokalt, medan de övriga kräver 
åtgärder högre upp i administratio-
nen.
    De viktigaste problemen som 
togs upp var, i följande ordning: 
vikten av att reperara vägar, gator 
och trottoarer; oregelbundenheten 
i sophämtningen; brist på kärl för 
sopor och att få bort avstjälpnings-
platser; bristande belysning; elimi-
nera läckage av dricksvatten från 
utomhusledningar; öka servicen för 
telefon och kommunikation; för-
bättra tillgången på vatten.

Diskussionerna uppfattas positivt 
och motiveras med att väljarna ska 
känna till hur deras representanter 
arbetar i kommunfullmäktige och i 
olika arbetsgrupper med idéer och 
förslag. De får hjälp och stöd av väl-
jarna. Ett stort antal av problemen 
kan lösas, även om en del kvarstår. 
Men de får inte ligga och bli gamla.

    Dialogen gör också att medbor-
garna får större förståelse för dele-
gaternas arbete och det eliminerar 
negativa uppfattningar om dem. 
Deltagandet ökar liksom effektivite-
ten. Det förbättrar arbetssättet och 
stärker kollektivet men ökar också 
ansvaret för den enskilde till att 
bidra.

Mötena och diskussionerna är en 
nyckelprocess i folkmaktsdemokra-
tin i Kuba. 
    I ett samtal med Miraim Brito 
från den centrala administrationen 
säger hon att »i dessa möten är det 
folket som bestämmer.«  Enligt 
henne ska »delegaterna samtala, 
övertyga och koordinera så att saker 
fungerar… Det medborgerliga delta-
gandet är grundläggande. Om det 
inte finns ett aktivt deltagande lever 
inte systemet upp till sitt namn: 
Folkmakt. Det räcker inte med att 
vara närvarande. Det handlar också 
om att utvärdera och kontrollera 
delegatens uppgifter och ge förslag.«
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Studera 
spanska 

i Cienfuegos 
på Kuba!

Delegaten bör inte bli överraskad 
på mötena. För att det inte ska ske 
behöver denne »promenera, lyssna 
och veta vad folk tänker.« 
    På frågan om vilka som inte får 
fattas från mötena svarar Miriam: 
»Många väljare vill att högre tjäns-
temän bör delta. Men de som är de 
första som bör vara närvarande är 
butiksföreståndaren [för butiken där 
kubanerna hämtar ut sina ranso-
nerade och starkt subventionerade 
livsmedel], familjeläkaren, sjukskö-
terskan, slaktaren, personal från 
skolan och förskolan. För tanken är 
att de ska lyssna på vad folk tycker 
om den service och de tjänster de 
ger.« 
    Och hon slutar med att säga att 
»vi får inte tänka oss att delegaten är 
ensam, denne växer med uppgiften 
när folket också deltar.«

Cubadebate 191208 (nedkortad)
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Det är ju känt att det finns många saker som fattas. Men vi låter oss inte kvä-
vas. Vi äter och vi åker till jobbet eller till vilken plats som helst vi vill. Det 
går upp och ner men vi löser problemen efterhand. Det är inte som vi skulle 
önska, men vi går framåt. I andra länder skulle det kanske varit manifesta-
tioner och revolt. Men här är vi medvetna om den stenhårda blockaden som 
påtvingas oss. De vill inte att vi ska kunna andas. Men vi är vana vid denna 
situation. Imperiet klämmer åt oss allt hårdare sedan årtionden. Jag upprepar 
att vi är här, vi lever ett normalt liv som på många andra ställen. Vi är inte 
perfekta, men vi stretar på. Det finns de som utnyttjar situationen och dem 
måste man kapa vingarna på. Vi fortsätter att kämpa.

Abe Havana november 2019

Luis, Havanna oktober 2019

Hej vänner… vi fortsätter som förut. Tja, faktum är att det är lite sämre än 
förut på grund av det som er vän Trump ställer till med. Men vi är vana vid 
det här laget på brister och problem. Sanningen är att det inte är bra, men vi 
kämpar på och de jävla jänkarna (era vänner) kommer inte att uppnå någon-
ting med sina nya åtgärder. Kuba är här och kommer att fortsätta, hur jävlig 
er vän än är…

H Röster från Kuba



 
  

   

Svensk-Kubanska Föreningen
Tegelviksgatan 40, 116 41  Stockholm
tel: 08-31 95 30   info@svensk-kubanska.se
www.svensk-kubanska.se
Ordförande Zoltan Tiroler, 070–673 09 10
kubajonkoping@hotmail.com

Lokalavdelningar och lokalgrupper:
AVESTA  Lars Steiner, 0730–40 93 41
 brovallen@hotmail.com
BODEN  Anna-Greta Wallmark, 070–371 97 89
 anna-greta.wallmark@bredband.net
BORLÄNGE  Daniel Thomsson, 070–964 60 66
 gluntensvag@hotmail.com
BORÅS   Ronny Larsson, 073-826 93 33
 ronlar52@gmail.com
ESKILSTUNA  Tomas Widén, 070–945 63 81
 tomas.widen@efolket.se
GÖTEBORG  Claudio Alvarez, 070–259 17 71
 svensk.kubanska.goteborg@gmail.com
HAGFORS  Hans Skagerlind, 070–555 92 91
 uh.skagerlind@live.com
HALMSTAD  Bror Persson, 070–203 14 88
 brorpersson@telia.com
HELSINGBORG  Lars Nilsson, 076–113 00 38
 lasse.e.nilsson@outlook.com
HUDIKSVALL  Thomas Thornell, 0650–941 35
 thomas.thornell@telia.com
HULTSFRED  Rolf Lif, 0495–419 67
 Bygatan 9, 577 36  Hultsfred
JÖNKÖPING  Mats Werning 070–692 96 00
 kubajonkoping@hotmail.com
KARLSKRONA   Ulf Bjerén, 0455-175 95
 ulf@bjeren.se
KUNGÄLV   Eva Brunsten Mattsson 073-063 84 93
 eva.b.mattsson@telia.com
KARLSTAD  Adam Maxe, 076–136 81 77
 adam_vikingen@outlook.com
LULEÅ  Jan Englund, 070–338 40 44
 jan.g.englund@gmail.com
LUDVIKA   Marcus Wetterberg 076-142 41 43
 marcus.wetterberg@gmail.com
LUND   Lars Nerpin, 070-272 55 27
 larsnerpin@outlook.com
LYSEKIL  José Hernández, 070–668 62 36
 jose.hernandez@telia.com
MORA  Vivi Sandström, 070-635 84 31
 sandstromvivi@gmail.com

NORBERG  Arne Andersson, 070–373 98 51
 over-stock-och-sten@telia.se
NYBRO  Johan Karlsson, 070-562 56 30
 brown_sand00@hotmail.com
NYKÖPING  Håkan Linderyd, 0155–21 66 42
 hakan@linderyd.se
PAJALA  Reino Esberg, 0727–40 94 10
ROBERTSFORS  Östen Andersson, 070–667 79 31
 sven.osten.andersson@gmail.com
RONNEBY  Anders Stenberg, 070-776 30 38
 anders.stenberg.ronneby@gmail.com
SKELLEFTEÅ  Sune Marklund, 070–245 41 52
 sune.marklund@allt1.se
STOCKHOLM  Rolando Zanzi
 svenskkubanska.sth@gmail.com
SUNDSVALL  Bertil Olsson, 
 060–10 13 57, 070-225 41 05
 bertil.olsson@bredband.net
SÖDRA SKÅNE  Elizabeth Maturana, 
 040-632 06 47, 073–927 14 42
 svenskkubanska.malmo@gmail.com
UDDEVALLA  Eva Jaksjö, 0522–152 49
 eva.jaksjo@tele2.se
ULRICEHAMN  Arne Sjögren, 032-11 57 74
 arne@sjogren.info
UMEÅ  Oskar Wigren, 072–718 63 94
 oskar_wigren@yahoo.com
UPPSALA  Stefan Bergström, 070–821 69 61
 svenskkubanska.uppsala@gmail.com
VALDEMARSVIK  Karl Tingström, 0123–320 11
VÄSTERÅS  Björn Berggren, 021–12 11 17
 bjorn.erik.berggren@gmail.com
VÄXJÖ  Juan Carlos Sepúlveda, 070–207 89 96
 coto55@hotmail.com
ÖSTERSUND  Christiaan (Kick) Leijnse, 073–043 78 69  
 k.ch.leijnse@gmail.com

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

 Du kan demonstrera i Havanna på Första Maj eller åka till en sommarbrigad i juli. 
Vi har en brigad kring Che Guevaras minnesdag i början av oktober.
Den Nordiska Brigaden går i mitten av december över jul och nyår.

Vill Du veta mer ska Du följa informationen på vår hemsida!
www.svensk-kubanska.se
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Vad Kuba lyckats med

53,2% av parlamentet är kvinnor,
Det näst högsta antalet i världen

Barnadödligheten är 4 på 1.000 födda
– lägre än i USA

Mer än 4 miljoner ögonoperationer
över hela världen sedan 2004

31.000 studenter från 103 olika länder
har fått sin medicinutbildning på 

Kuba

30% skog täcker landet
Jämfört med 11% före 1959

400.000 medicinskt utbildade på Kuba
har arbetat i 165 länder sedan 1960 

11 förutsägbara sjukdomar har upphört
efter vaccinationsprogram

2,6 miljoner födslar, 9,1 miljoner ingrepp,
112,8 miljoner vaccinationer har utförts av

medicinskt frivilliga i andra länder

Bryt blockaden mot Kuba!


