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Ledare:

Pandemin som rasar ger oss 
anledning till reflektion. Nu är det 
ingen som säger att ”marknaden” 
ska lösa problemen. Nej, plötsligt 
är det staten som ska gripa in. Och 
staten öser in miljarder. Pengar 
som aldrig finns när det gäller 
skola, vård, omsorg, kan plötsligt 
trollas fram till kapitalet. 

I Sverige handlar det om 
hundratals miljar der. I USA, där 
Trump och hans anhängare säger 
sig vara emot statligt ingripande, 
finns det 20 000 000 000 000 (20 
tusen miljarder kronor) att hysta 
in. Börsen jublar, Trumps återval 
säkrat och ur tomma intet har det 
plockats fram astronomiska sum-
mor. 

Det hjälper inte de hemlösa, 
de sjuka utan för säkring eller 
de drygt 40 miljoner fattiga när 
pandemin sprider sig i det rika 
landet med privat och undermålig 
hälsovård. 

Viruset tvingar de mest fana
t iska nyliberala regeringar att 
reglera. Spanien och Irland åter
nationaliserar sjukvården. I 
Sverige tar myndigheterna över 
införskaffande av mediciner 
och utrustning. Marknaden har 
visat hur oduglig den är, då vissa 
leveran törer av skyddsutrustning 
passar på att höja priserna. 

För den människofientliga 
kapitalismen är pan demin en möj-
lighet till nya vinster. Det visar sig 
hur förödande och dödsbringande 

den nyliberala poli tiken med slim-
made organisationer, 0lager och 
0bered skap är. 

Vad har vi för glädje av Hult
qvists Patriot robotar? De 50 
mobila fältsjukhusen, 10 000 akut-
platserna, 630 res piratorerna samt 
läkemedel och utrustning för att ta 
hand om 150 000 vårdbehövande, 
gigantiska be red skapslager, in-
hemsk tillverkning av läkemedel 
som fanns på 1990talet; allt är 
skrotat. Det blir kris i vården när 
några hundra behöver intensiv-
vård. Hur skulle det se ut vid en 
plötslig katastrof? Hultqvist vill 
ha pangpang för pengarna och 
medalj från Pentagon. Inte skydda 
befolkningen. 

EU avvisade begäran om hjälp 
från Italien. Länderna stänger 
sina gränser och förbjuder utför-
sel av mediciner och utrustning. 
Trump lockar forskare i Tyskland 
med 1 miljard dollar om de flyttar 
till USA och tar fram ett vaccin 
enbart för USAmarknaden. Han 
uppmanar forskare i USA att 
ta fram ett vaccin, men får svar 
på tal (i den ansedda tidskriften 
Science). Forskarna pekar på 
Trumps nedskärningar av ansla-
gen och presidentens spottloskor 
mot vetenskapsmännen som han 
kallat ”lögnare”. Solidaritet, vad är 
det i EU:s och Trumps värld? 

Grymheten i USA:s sanktioner 
mot Kuba, Venezuela, Nordkorea, 
Iran, Syrien med flera, framstår i 

I CORONANS TID
all sin mordiskhet när USA hind
rar försäljning av mediciner och 
utrustning, må det vara pandemi 
eller inte. Kontrasten mot Kubas 
agerande är monumental. Kuban-
ska läkare ställer upp där de blir 
tillfrågade, även om regeringen 
i landet driver en antikubansk 
politik. Det brittiska kryssnings-
fartyget Braemar låg till havs med 
närmare 1 000 personer ombord, 
varav några smittade. USA och 
länder i Karibien vägrade fartyget 
att gå i hamn. Kuba tog emot dem 
och såg till att de kom hem. 

Italien, Andorra, Nicaragua, 
Venezuela, Saint Vincent och 
Grenadinerna, Chile, Surinam, 
Grenada, St. Lucia, Belize och 
Argen tina är några av länderna 
som bett Kuba om personal och/
eller medicin. 

Som så många gånger förr: 
USA skickar stridsvagnar och 
soldater (en del av dem bärare av 
coronaviruset) för att träna anfall 
på Ryssland; Kuba skickar sina 
läkare ut över världen för att rädda 
liv. 

Å ena sidan girighet, marknads
ekonomi, egoism, kapitalism. 

Å andra sidan humanism, 
planekonomi, solidaritet, 
socialism.

Zoltan Tiroler
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Kenneth G Forslund  
Ordförande i Sveriges riksdags utrikesutskott   
 
 

Kampen mot COVID-19 kräver stopp för USA:s blockad mot Kuba 
 

När coronapandemin rasar och drabbar alla länder framstår grymheten i USA:s sanktioner mot Kuba i all sin 
nakenhet.  
 

Det har medfört att regeringarna i Kina, Ryssland, Argentina, Venezuela, Spanien, parlamentsledamöter i 
Storbritannien, Frankrike och Japan, FN:s generalsekreterare António Guterres och FN:s kommissionär för 
mänskliga rättigheter Michelle Bachelet, FN:s speciella sändebud för rätten till livsmedel Hilal Elver, Påven, 
Kyrkornas Världsråd, Latinamerikanska Parlamentet hör till dem som kräver att sanktionerna ska upphöra. 
 

I själva USA kommer kraven från, bland andra, New York Times, Financial Times, en grupp senatorer, 
Nationella Rådet för Kristus´ Kyrkor och en rad organisationer som representerar kubaner i USA.  
 

Covid-19 blottlägger de enorma begränsningar som Kuba utsätts för av USA:s blockad.: 
 

• Blockaden mot Kuba hindrar nödvändiga inköp av mediciner, utrustning och material som behövs 
för att bekämpa pandemin. Samtidigt försvårar den möjligheterna att låna och ta emot internationell 
hjälp. Så hindrades ett västerländskt flygplan med skyddsutrustning från Kina att leverera till Kuba 
på grund av flygbolagets rädsla för repressalier från USA.  

• Blockaden hindrar inköp av material och produkter som innehåller mer än 10 procent beståndsdelar 
från USA. Samtidigt är nordamerikanska transnationella företag de dominerande tillverkarna av 
medicinsk utrustning i världen. T.ex. stoppades Kubas inköp av respiratorer från landets leverantörer 
i Schweiz med hänvisning till blockaden när företagen i Schweiz köptes upp av ett USA-företag.  

• Donationer försvåras eller hindras av blockadens inskränkningar i bankers, rederiers och flygbolags 
verksamheter. 

• Extrema påtryckningar på försäkringsbolag, skeppsbyggare och rederier, som USA införde 2019, 
hindrar Kubas import av drivmedel och försvårar allvarligt funktionen och kapaciteten hos Kubas 
hälsovårdssystem. 

• De ständiga böterna och sanktionerna mot tredje land försvårar kommersiellt utbyte med Kuba, 
inklusive inköp av medicinsk teknologi och förnödenheter. 

 

Det ska framhållas att Kuba visade solidaritet och erbjöd hjälp när USA drabbades vid terrorattacken den 11 
september 2001 och i samband med orkanen Katrina 2005. 
 

Kort sagt så förvärras den humanitära katastrofen som pandemin utgör på ett drastiskt sätt av den blockad 
och de sanktioner som Kuba utsätts för. Dessa är nu dessutom mer allomfattande, hårdare och tillämpas 
striktare än någonsin under de 60 åren som landet utsatts. Det är en omänsklig och grym bestraffning av 11 
miljoner kubaner. Sanktionerna mot Kuba försvårar dessutom Kubas internationella medicinska bistånd som 
numera också begärts av europeiska länder – Italien och Andorra – för att bekämpa pandemin.  
 

Med hänvisning till behovet av att samlas bakom FN och kampen mot pandemin, måste blockaden upphöra, 
åtminstone under pandemin. USA måste följa internationell rätt och FN:s Generalförsamlings uppfattning. 
Generalförsamlingen har 28 år i rad fördömt blockaden och krävt ett slut på den. Det är ett enigt världssamfund 
som står bakom det kravet. Senast var det endast USA, Israel och Brasilien som röstade för blockaden.  
 

Sveriges folkvalda behöver  
• i sina kontakter med USA kräva att blockaden mot Kuba omgående upphör nu under pandemin.  
• inom EU verka för att organisationen sätter press på USA i frågan. 
• i Sverige agera för att skydda företag och enskilda som drabbas av USA:s Kubasanktioner och böter.  
 

Svensk-Kubanska Föreningen 

 
Zoltan Tiroler, ordförande  

Brev till riksdagens utrikesutskott: 



CUBANOS POR CUBA      
är organisationen för kubaner 
som invandrat till Sverige och vill 
ha kontakt med sin kultur och sina 
landsmän. Cubanos por Cuba för
svarar det kubanska folkets rätt att 
utan utländsk inblandning forma 
sin egen framtid. USA måste häva 
sin blockad. Liknande organisa-
tioner finns i flera länder. 210 000 
kubaner bor i Europa, varav 
140 000 i Spanien. 37 000 i Italien. 
13 000 i Tyskland. I Sverige 3 000. 
Mail: Cubanos por Cuba, Sverige:  
cubanosporcuba@hotmail.com 

Öppet brev från kubaner i Europa
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Vi, kubaner som bor i 
Europa, ber presidenter och 
premiärministrar i EU att de av 
USA:s regering kräver att den 
lyfter blockaden mot Kuba som 
USA införde redan 2 februari 
1962. 

Sedan Donald Trump tillträtt 
i Vita Huset har administrationen 
skärpt fientligheten mot Kuba 
till en aldrig tidigare skådad nivå. 
Sedan 16 juni 2017 och fram tills 
idag har 191 aggressiva åtgärder 
införts.  Detta för att strypa den 
kubanska ekonomin och upp nå 
en ”regimförändring” till varje 
pris och på det kubanska folkets 
bekostnad. 

Som alla länder behöver Kuba 
mobilisera enorma resurser för 
att möta coronapandemin. För att 
lyckas besegra sjukdomen, behöver 
Kuba ta till vara alla ekonomiska 
möjligheter som finns, utan att 
USA:s regering hindrar företag 
som vill göra affärer med Kuba. 
Landet behöver köpa drivmedel, 
livsmedel och mediciner till sin 
befolkning. 

Det är ett dubbelt folkmord 
att USA nu håller fast vid sin 
belägringspolitik mot Kuba. Vid 
en tidpunkt när tillgången till 
hårdvaluta kraftigt minskar genom 
avsevärt mindre export av varor 
och tjänster på grund av corona
epidemins påverkan på världseko-
nomin, är det en kriminell politik. 
En politik som redan skadar och 
kan skada det kubanska folket 
än mer. En politik som försöker 
splitt ra de kubanska familjerna. 

Till EU:s länder 

Kubas nationalhjälte José 
Martí   lärde oss att Fosterlandet är 
mänskligheten! Därför, och trots den 
svåra situation som blockaden 
påtvingar oss, vidhåller Kuba sin 
solidariska politik gentemot alla 
andra länder. Kuba erbjuder sina 
tjänster inom hälsovård för att 
bekämpa detta virus.

Vi är väldigt stolta när vi 
ser kubanska läkare komma till 
europeiska och andra länder 
för att erbjuda sin hjälp. Och 
nu borde det viktigaste vara att 
visa mänsklighet framför varje 
skiljaktighet.

Vi höjer våra röster för att ni 
ska utöva ert inflytande och be 
USA:s regering att fullt ut till-
lämpa den resolution mot USA:s 
Kubablockad som 2019 tillstyrktes 
för 28:e gången av en överväld
igande majoritet av FN:s medlems-
stater. 

London 23 mars 2020 

Kräv ett slut på USA:s 
blockad för att kunna 
bekämpa Covid-19!

”Stoppa 
USA:s 
blockad
mot 
Kuba!”
Nu i påskveckan gick 
detta brev som återges 
här intill från vår 
förening till Kenneth 
G Forslund, ord-
förande i riksdagens 
utrikesutskott. Vi vill 
uppmärksamma våra 
folkvalda på hur hårt 
USA:s blockad slår mot 
Kuba och hur denna 
grymhet blir alltmer 
uppenbar i dessa corona
tider.

SvenskKubanska 
Föreningen återkommer 
med information om 
utrikesutskottets svar 
och vårt eget arbete i 
frågan.

Svensk-Kubanska 
Föreningen till 
Sveriges folkvalda 
i riksdagen:
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Läkarkandidater knackar dörr

Läkarkandidater går 
från dörr till dörr för att 
upptäcka coronafall och 
stoppa spridning. – Hur 
många bor här? Har 
du haft kontakt med 
utlänningar? Känner du till 
de regler som ska följas för 
att undvika att bli smittad 
och att smitta andra? 

28 000 läkarkandidater upprepar 
dessa frågor tiotals gånger om 
dagen, över hela landet. I stads-
delen Vedado i västra Havanna 
ledsagar läkaren Liz Caballero 
González två kandidater som varje 
dag ska kartlägga ett område med 
300 familjer.

Nu, när nästan alla har 
andnings skydd – och en del 
butiker inte släpper in folk utan 
mask – är det bara de vita läkar-
rockarna som utmärker kandidat-
erna. I kampen mot coronaviruset 
litar Kuba på sin världsberömda 
hälsovård: Enligt Världshälso
organisationen har Kuba 82 läkare 
per 10 000 invånare, jämfört med 
40 för Ryssland, 26 för USA och 
18 för Kina.

– Vi har inte de rika ländernas 
teknologi, men vi har högkvalifi-
cerad mänsklig personal, solidarisk 
och osjälvisk, sa Liz Caballero. 
Dörrknackning är inget nytt för 
kubanerna som är vana vid sina 
familjeläkare, som hela tiden gått 
sina ronder för att kolla om någon 
har någon smittsam sjukdom. 

Under de senaste två veckorna 
har ronderna blivit allt fler för att 
kartlägga hela befolkningen så fort 
som möjligt, sa Liz och fortsatte:

– Läkarkandidaterna, och 
de är många, har anslutit sig till 
den landsomfattande kampan-
jen, liksom många från andra 
länder som sökt sig till landets 25 
medicinfakulteter och den beröm-
da Latinamerikanska Läkarhög
skolan, ELAM.

– Vi är redan vana att knacka 
dörr, sa andraårs kandidaten 
Susana Díaz, 19 år. Vi har alltid 
brukat göra det runt september
oktober, för att upptäcka even-
tuella fall av denguefeber. Så när 
coronavirusläget förvärrades 
frågade universitetet om vi kunde 
göra det nu.

Alla misstänkta sjukdomstill-
stånd – som hosta eller feber – 
rapporteras direkt till närmaste 
läkarmottagning.

– Många tackar oss för vad vi 
gör, sa Díaz.

– Läkarna är mycket omtyckta 
i Kuba, sa Maite Pérez, 30 år, efter 

Kampen i Kuba mot corona

att hon fått besök av en kandidat. 
Jag är verkligen glad över att de 
ser till vår hälsa.

Pérez tar allvarligt på förebygg
ande hälsokontroll: Hon har sko-
borste vid dörren, tvättar kläderna 
när hon kommer hem och har 
andningsmask så fort hon går ut.

– Det är bara en regel som är 
svår och smärtsam att lyda: att inte 
krama och pussa, det får vi inte 
göra. Jag vill krama och pussa min 
mamma… men det får vi inte, sa 
Pérez. Det säger sig självt.

För Carlos Lagos, 83 år, har det 
blivit rutin att se kandidaterna gå 
förbi.

– Kandidaterna undrar om jag 
mår illa, om jag har feber, om jag 
tar hand om mig själv, sa Lagos, 
där han stod i dörröppning, med 
bar överkropp på grund av vär-
men.

Äldreomsorgen är viktig i Kuba 
där 20 procent av befolkningen är 
över 60.

Källa: AFP Havanna, 2 april 2020 
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I Latinamerika 
är det Kuba 
som bäst 
bromsar 
coronaepidemin
DN publicerade 4 april 2020 en artikel: 
”Argentina och Brasilien har tacklat problemen 
med corona på helt olika sätt”. Det är rubriken 
på Henrik Brandão Jönssons artikel om 
Covid-19 i Latinamerika.

De flesta länder i Latinamerika 
har sina sätt. På många håll är det 
djup kris med många smittade 
och döda. Men, påstår Brandão 
Jönsson: 

”Ett av de länder som kan gå 
under på grund av coronakrisen är 
Kuba. Landet har endast 212 smit-
tade av covid19 och sex dödsfall. 
Vad som i stället får nationen på 
fall är att all turism ställts in just 
under högsäsong. I ett land som 
inte har någon tillverkningsindus-
tri, inget jordbruk eller råvaror, 
utan satsat allt sitt kapital på turis-
men, är coronaviruset förödande. I 
onsdags tvingades regimen stänga 
landet för all kommersiell passage
rartrafik, vilket gör att landet är 
mer isolerat än på länge.” 

Svenska medier har annars 
hållit ganska tyst om Kuba i dessa 
pandemitider, trots att Kuba bättre 
än något annat land har kunnat 
hålla pandemin stången. Dels 
genom en offentlig, välorganise
rad allomfattande och kunnig 
sjukvård. Dels genom en samhälls
anda där regler för att undvika 
smittspridning tillämpas rigoröst, 

med stort folkligt 
engagemang.  

Kuba bistår 
också länder 
både i Europa 
och Latinamerika 
med erfarna läkarbrigader som 
räddar liv och har dessutom tagit 
fram ett läkemedel mot Covid19 
som efterfrågas av många länder, 
fast de riskerar höga ”böter” till 
USA. 

Detsamma gäller turismen från 
Europa, arrangörerna kan drab-
bas av höga straffavgifter till USA. 
Redan 1962 införde USA förbud 
för sina medborgare att turista i 
Kuba. Det förbudet upphävdes 
av Obama men har återinförts av 
Trump och stoppat den omfatt
ande turismen från USA till Kuba 
som utvecklats. Det har drabbat 
Kubas ekonomi hårt, och drivit de 
många privata företagarna inom 
turistnäringen till konkurs. Med 
Covid19 har även europeisk tur-
ism minskat påtagligt. Så visst är 
läget svårt för kubanerna. 

USA:s ekonomiska, finansiella 
och handelsblockad mot Kuba 

syftar till att svälta Kuba till 
underkastelse. Den är ett brott 
mot internationell rätt och har 
fördömts så gott som enhälligt av 
FN:s Generalförsamling under 28 
år i rad, med 3 undantag i senaste 
omröstningen, 2019: USA, Brasi
lien och Israel. 

Brandão Jönsson i DN verkar 
tro att USA har lyckats och att 
Kuba varken har jordbruk, rå
varor eller tillverkningsindustri. Vi 
gissar att det handlar om önske
tänkande från hans uppdrags
givare. Men han kommer att ha 
lika fel som alla de ”experter” som 
basunerade ut det socialistiska 
Kubas snara fall efter Sovjetunio-
nens upplösning. 

Eva Björklund 4 april 2020



Kubas hälsobistånd i coronatider
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Den 20 mars hade Kuba mindre 
än 20 fall, och då tog regeringen 
beslutet att stänga gränserna, utom 
för kubaner på väg hem. Turister 
som befann sig i landet vid den 
tidpunkten sattes i karantän i 
hotell i fjorton dagar eller fram till 
deras hemresa. 

Den 1 april hade Kuba självt 
haft mer än 269 fall av coronavi-
rus, med sex avlidna och mer än 
1 500 personer i karantän. Läkare 
och medicinstuder ande över hela 
landet deltog i en uppföljning 
från dörr till dörr för att påminna 
folk om vilka symtom man ska 
uppmärksamma och förklara vik-
ten av att hålla en social distans. 

Kubanska medicinbrigader 
sänds ut för att hjälpa till med 
hälso insatser i flera andra länder, 

Medier i Sverige och över hela världen rapporterar nu intensivt om corona-pandemin. Men 
rapporteringen är selektiv. Som vanligt när det handlar om Kuba kommer inte hela sanningen 
fram. Även om den är relevant och intressant! 

inklusive Venezuela, Nicaragua, 
Grenada, Surinam, Jamaica och 
Italien. Kuba tillät ett brittiskt 
kryssningsfartyg att lägga till i 
Havanna så att infekterade passag-
erare kunde flygas hem. Och det 
kubanska antivirusmedlet Inter-
ferón Alpha 2B kunde användas i 
den medicinska behandlingen. 

Kubas gensvar nämndes i det 
brittiska parlamentet både av 
utrikesministern Dominic Raab 
och av Labourpartiets förre 
ledare Jeremy Corbyn, som sa att 
internationalismen hos de kuban-
ska läkarna som bekämpar detta 
virus, är inspirerande. 

Internationella lovord kom 
även från Brasiliens förre presi-
dent, Lula da Silva, som sa, att det 
kubanska folket har visat världen 
ett exempel på solidaritet. 

Kubas läkare nu i 59 länder

Kubas inspirerande humanis-
tiska svar mot Covid19 uttrycktes 
trots de brister och svårigheter 
man hade på hemmaplan som en 
följd av den allt strängare USA
blockaden under president Trump. 

I slutet av mars ansåg sig det 
kubanska utrikesdepartementet 
tvunget att i hårda ordalag svara 
på de offentliga uttal an dena och 
lögnerna mot Kubas interna-
tionella medicinska samarbete 
som kommit från USA:s utrikes
departement. Det görs otroliga 
försök att pressa länder att 
förkasta Kubas hjälp under den 
aktuella coronavirus pandemin. 

Cuba Solidarity Campaign 
(CSC) från Storbritannien tog 
initiativet till ett upprop riktat till 
EU:s ledarskap för att de ska kräva 
att USA häver sin blockad som 
infördes redan 1962. 

Kubansk läkarbrigad anländer 
till corona-drabbade Italien



I Granma berättas om Dilan, en 
grabb bara 18 månader gammal, 
som varit isolerad med sin mam-
ma i 14 dagar sedan det visade sig 
att de bar på Covid19 virus när de 
kom från Spanien. Dilan var den 
yngsta med coronasmittan man 
påträffat på Kuba. 

– Vi lämnade Madrid och reste 
till Kuba och flyg platsen i San-
tiago de Cuba, berättade mam-
man. Vi kände inga symtom och 
kontrollen på flygplatsen visade 
heller ingenting. Vi fick träffa min 
familj och vi var ute i samhället. 
Men vi hade ingen aning om att vi 
var smittade. 

Som en rutin fick hon besök 
av en lokal läkare som tog några 
prover som snart bekräftade att de 
bar på coronaviruset. Läkaren såg 
hur det stod till med oss utifrån att 
barnet hade en något hög feber. 

– När jag förstod att pojken 
var smittad kunde jag inte annat 
än gråta för jag blev väldigt rädd. 
Ganska snart fick jag reda på att 
även jag bar på viruset. 

Allt gick mycket snabbt. 
Familjen blev förd till en poli
klinisk avdelning och snart kom 
en ambulans som förde dem till en 
klinik där de blev isolerade. 

De fick all tänkbar vård. Dilan 
fick vara tillsammans med sin 
mor. Dagarna gick och efter tio 
dagar började allt kännas bättre. 

Modern blev medicinerad med 
bl.a. Interferón, tre injektioner om 
dagen, och barnet fick en ny vari-
ant av en medicin mot coronavirus 
anpassad till barnets ålder. 

Dilan 18 
månader 
får akut
coronavård 
på Kuba

– Sköterskor och läkare skämde 
bort oss och vi fick mat som vi 
gillade och dessutom fick vi mjölk, 
yoghurt, läsk, bananer och annat 
till meriendan, mellanmålet. 

Dilan som börjat säga sina 
första ord, förstod aldrig vilka 
de grönklädda var när han lekte i 
sin barnsäng. Han fick inte bara 
medicinsk vård utan deras hjärtan 
spelade in. Det är det bästa minnet 
en mamma kan ta med sig hem. 

– De var underbara och när vi 
sedan återvänder till Spanien är 
vi stolta över de kubanska läkarna 
och tacksamma för att de räddade 
våra liv. 

Fritt efter Granma. Mats Ericson 
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En kubansk läkare svarade på frågor 
om sin närvaro i utlandet: 

— Vi gör det inte för att visa något 
för världen. Men vi vill att världen 
ska veta vilka vi är. Vi är kubanska 
läkare som är i frontlinjen i kampen, 
i bekämpandet av Covid19. Vi gör 
det av kärlek till vår profession, vi 
gör det av övertygelse, vi gör det 
för att vi är kubaner, vi gör det på 
grund av kärlek till livet, vi gör det 
för att vi vill, vi gör det för att vi 
vågar, vi gör det helt enkelt för att 
det handlar om FOSTERLANDET 
ELLER DÖDEN! Men viktigast är 
att alla vet att vi kommer att segra! 

Kubansk läkare på FaceBook 
25 mars 2020 



Kubas hälsobistånd i coronatider
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Olika antivirala Interferonsub-
stanser används för att bemöta 
den globala pandemin Covid19. 
När det gäller det kubanska 
Interferón Alfa 2b Humano Recombi-
nante, har fram till slutet av mars, 
BioCubaFarma fått förfrågningar 
från drygt 45 länder utspridda i 
världen. 

Det har visat sig vara den mest 
effektiva medicinen mot Corona
viruset Covid19 och används 
såväl förebyggande hos vård
personal, som för behandling av 
smittade. 

Utifrån de positiva resultaten 
som visat sig i Kina, Kuba och 
andra länder, vill man globalt 
införliva den kubanska medicinen 
i arsenalen av läkemedel mot 
Covid19. 

Valet av substansen i Kina för 
generell användning beror på att 
coronaviruset minskar kroppens 
naturliga produktion av interferon. 
Den kubanska medicinen kan 
ersätta den bristen och förstärka 
patientens immunförsvar mot 
andningsbesvär som viruset orsa-
kar. 

Utifrån de kinesiska framgång
arna hade den kubanska medicin-
en i slutet av mars bidragit till att 
endast 72 av 8 000 smittade dött i 
Sydkorea. 

Man kan även se i spanska 
Sevilla där inga döds fall rapport-
erats sedan man börjat använda 
Interferón Alfa 2B Recombinante. 
Men Madrid, med 2 900 smittade 
och 132 döda hittills, har inte tagit 
efter. Varför? Svaret är simpelt: 
det är en ”kommunistisk” medicin 
som de styrande i Madrid inte vill 
veta av. 

Hittills har 45 länder sökt tillgång till kubanskt Interferon, 
men blockaden är ett hinder

Venezuelas riksåklagare Tarek William Saab fördömde på en presskon-
ferens USA:s åtgärder för att hindra Venezuela att köpa läkemedel för 
behand ling av Coronaviruset. 

– I det läge världen befinner sig i på grund av pandemin, är det 
oaccep tabelt och ett massivt brott mot de mänskliga rättigheterna att 
USA hindrar Venezuela att köpa läkemedel och utrustning för kampen 
mot Coronaviruset. 

Även den extrema venezolanska oppositionen måste kräva slut på 
dessa åtgärder. Eller tänker de fortsätta kräva hårdare straffåtgärder 
mot vårt land, vill de utvidga USA:s blockad mot Venezuela för att 
hindra behandlingen av de Coronasmittade? undrade riksåklagaren. 

Han uppmanade oppositionen i Venezuela att övervinna sina mot
sättningar och kräva att USA häver blockaden. Han uppmanade ock-
så Colombias och Brasiliens regeringar att ”stoppa sina fientligheter 
mot Venezuela och söka samarbete för att bekämpa Covid19”. (USA 
hindrar också Iran från att köpa mediciner i Schweiz för att använda 
mot Coronaviruset. Kuba framställer sina egna mediciner, men USA 
försöker hindra leverans av råvaror till denna produktion.)

Radio Havana Cuba, Caracas 13 mars 2020. Övers. Eva Björklund

Världen ropar efter 
Kubas coronamedicin

USA kan bli det land som hård
ast drabbas av coronaviruset. När 
det här skrivs var 245 175 drab-
bade och 6 059 avlidna. President 
Trump vet inte vilken fot han 
ska stå på. Ibland förnekelse och 
ibland framställer han sig som 
seriös. 

FN:s generalsekreterare 
António Guterres har bett 
om global vapenvila och att 
man häver alla internationella 
handelshinder och restriktioner 
för att kunna hejda den snabba 
spridningen av Covid19. FN:s 
människorättskommissionär 
Michelle Bachelet har dess utom 
uppmanat till att sanktionerna mot 
Kuba, Nord korea, Zimbabwe och 
Venezuela ska hävas. 

Så gott som alla länder i 
världen fördömer USA:s ensidiga 
blockad vilket visade sig i omröst
ningarna i FN:s generalförsamling 
28 år i sträck.

– Nu är det dags att kräva ett 
slut på sanktionerna som hindrar 
Kuba från att få tillgång till 
de resurser som behövs för att 
bekämpa den dödliga pandemin!

Baserat på: Granma 27 mars,
Cubadebate 15 mars, 

teleSUR 15 mars  
och Newsweek 20 mars 2020

USA hindrar Venezuela köpa 
läke medel mot pandemin



Deltagarna i de kubanska hälso-
brigaderna är förberedda att hjälpa 
till i Jamaica i kampen mot pande-
min Covid19. Den kubanska ny-
hetsbyrån Prensa Latina har berät-
tat att 138 professionella kubaner 
har gått igenom karantänen den 
23 mars för att ta itu med olika be-
handlingar mot coronaviruset. 

– Vi är medvetna om den 
globala utvecklingen, situationen 
i Kuba, och vi har utnyttjat tiden 
för att organisera mottagningen i 
Jamaica. 

Jamaica är organiserat på 
ett annat sätt än Kuba, men 
man har identifierat mer än 

Företaget som tillverkar andnings
maskerna tillhör kulturdeparte-
mentet som annars tillverkar 
konstnärsmaterial. Kubas scen-
konstråd Tecnoescena, som tillverkar 
utrustning och material för teatrar, 
har anslutit sig och andra institu-
tioner har gjort detsamma runt om 
i landet. 

Enligt chefen tillverkas de för 
gratis utdelning. Till att börja med 
till landets konstskolor, teatrar 
och dansscener i Havanna. Andra 
kulturinstitutioner stöder också 
tillverkningen. 

Bland annat Kubas Fond för 
kulturprodukter i provinsen Ciego 
de Avila, som försett kommunen 
med 5 000 andningsskydd. Detta 
lägliga initiativ tillhör dem som 
backar upp landets insatser för att 
sätta stopp för coronaviruset. 

Eva Björklund 2 april 2020

Den 138 personer 
starka brigaden från 
Kuba anländer här till 
Kingston, Jamaica

Kuba till-
verkar egna 
andnings-
masker

Blockaden 
stoppar 
Kubas köp av 
respiratorer
Kuba kan inte längre köpa respira
torer från de världsledande schwei
ziska företagen Imtmedical AG 
och Acutronic. Dessa två företag 
har köpts upp av USAföretaget 
Vyaire Medical Inc, som med 
hänvisning till blockaden stoppat 
fortsatt försäljning till Kuba. I sin 
reklam säger Vyaire Medical: ”Vi 
arbetar outtröttligt för att leverera 
nödvändig medicinsk apparatur 
åt patienter med covid19”. Men 
detta gäller tydligen inte Kuba.

 LÖ

200 samarbetspartners inom 
hälsoområdet. 

Den kubanska brigaden 
omfattar 49 läkare och 99 andra 
sjukvårdsarbetare. Av dem har 
majoriteten erfarenhet av uppdrag 
tidigare och många av dem har 20 
års erfarenhet inom området. 

Inför det här uppdraget har 
kubanerna fått information och 
träning kring hur man hanterar 
Covid19. Det kan man dra nytta 
av på Jamaica. Samarbetet mellan 
Kuba och Jamaica har pågått 
sedan 1970talet.

Mats Ericson 
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Rätten till hälsovård

Kort efter att han utexaminerats 
som läkare, arbetade dr. Enmanuel 
Vigil Fonseca i fyra år i Venezu-
ela som en del av Barrio Adentro 
(Inne i grannskapet) och dess 
hälsovårds arbete. 

Han delade med sig av sina 
erfarenheter på offentliga möten 
som organiserades av Cuba Solidar-
ity Campaign i Storbritannien i Lon-
don, Birmingham, Manchester, 
Leicester, Brighton och Norwich. 
Fackföreningsfolk och hälsovårds
arbetare fick tillfälle att lyssna till 
honom. 

Det som rörde åhörarna mest 
var hans erfarenheter som frivil-
lig i Sierra Leone i kampen mot 
Ebolaepidemin.  

Han ingick i det 256 per-
soner starka kubanska medicin-
ska teamet som delades upp i tre 
brigader och som stannade i sex 
månader. Det i motsats till läkare 
och sjuksköterskor från andra län-
der som stannade mellan fem och 
sju veckor.

– Det var de grymmaste och 
svåraste sex månaderna i mitt 
liv… det var så många människor 
som dog överallt runt oss. Hela 
familjer och barn som dog i ens 
armar. Och där du visste att det 
var en obotlig sjukdom – det är 

mycket svårt. Men vi hade gett ett 
löfte – vi skulle göra allt vi kunde, 
och de som dog skulle göra det 
med värdighet. 

– Jag arbetade på ett av de fem 
sjukhus som bemannades av kuba-
ner. Vi började rädda folk och det 
började bli känt att de kubanska 
läkarna räddade liv. Så när ryktet 
spreds ville alla komma till ett 
kubanskt sjukhus. Vi hade bara 74 
sängar. Men det spelade ingen roll. 
Folk ville komma till vårt sjukhus 
även om det innebar att ligga på 
golvet. Så vi lade dem på golvet.

Det var faktiskt något vackert 
över det.

– Trots den enorma utmaning 
som USA:s blockad innebär så har 
vårt folk spridit solidaritet överallt, 
sade dr. Vigil inför det fullsatta 
auditoriet på ett möte med facket 
UNISON. 

När han beskrev hur Henry 
Reeve Brigaden arbetar berättade 
han hur de anlände till länder med 
”vår egen mat, våra tält och våra 
mediciner – allt vi behövde för 
vårt medicinska uppdrag”.

– Vi skulle inte belasta länder 
som redan kämpade med akuta 
hälsokatastrofer. Vårt arbete är 
alltid fullständigt gratis för 
patient erna, oavsett var vi finns. 

Det senaste decenniet 
har dr. Vigil arbetat i 
Afrika (mot Ebola), 
Ecuador, Haiti, Peru 
och Västsahara som en 
del i Kubas Henry Reeve 
International Team av 
medicinska specialister vid 
katastrofer och epidemier. 
Eller kortare sagt: Med 
Henry Reeve Brigaden.

Dr. Vigil var med på en inter
vju med BBC som fokuserade 
på hans vistelse i Venezuela och 
anklagelserna från USA:s regering 
att de kubanska läkarna antingen 
var slavar eller soldater som enbart 
behandlade de som stödde Vene
zuelas regering.

– Vi var kubanska läkare med 
önskan om att hjälpa till. Vene-
zolanerna öppnade sina dörrar 
för oss, både de som gillade 
regeringen och de som var 
motståndare till den. Det fanns 
aldrig någon skillnad där. Jag 
avvisade aldrig någon, sade han 
till BBC.

– Jag ska berätta något. Under 
mitt andra år i Venezuela försökte 
de köpa mig med en säck pengar. 
De kom en dag och sade att här är 
en portfölj med pengar. Det var 
mycket pengar. Allt jag behövde 
göra var att ge dem mitt pass och 
överge mitt arbete.

– I det ögonblicket gick 
tusentals tankar genom huvudet. 
Men främst är din egen självkänsla 
och värdighet. Var finns de om du 
accepterar dessa pengar?

Syftet är att smutskasta vårt 
uppdrag internationellt och få 
oss att hoppa av. Det är vad 
USA:s regering alltid gjort. De 

Kubas hälsobistånd i coronatider
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körde sitt ökända Medical Parole 
Program (programmet som erbjöd 
kubanska hälsovårdsarbetare pass 
och möjlighet att bosätta sig i USA 
ifall de övergav sina uppdrag). 
Och nu är de igång med detta 
program igen.

Dr. Vigil säger att han känner 
till flera läkare som övergav 
sina uppdrag och som nu är 
desperata i försöken att återvända 
och inte har kunnat göra det. 
Han känner också andra som 
finns i USA, Spanien och Chile 
och som är framgångsrika där. 
Han tillbakavisar kraftfullt 
anklagelserna från USA:s regering 
och Brasiliens president Jair 
Bolsonaro – anklagelser som 
upprepades i BBCintervjun 
– att de kubanska frivilliga 
hälsovårdsarbetarna skulle vara 
slavar.

– Vi läkare är enbart och 
specifikt slavar för våra patienter, 
sade han till BBC. Ingen tvingas 

åka. 
Deltagande i alla Kubas 

utlandsuppdrag är frivilligt. Om 
du säger nej händer ingenting. 
Och jag vill säga en sak till, och 
det har också vår regering sagt 
offentligt: de som vill återvända 
kan göra det när som helst. Alla 
får ett kontrakt innan de åker, där 
det klart och tydligt framgår hur 
mycket de kommer att få betalt.

– Alla frivilliga vet att de får 
en del och att den andra delen 
går till vårt nationella sociala 
system, till regeringen. Inte i 
fickorna på någon enskild för att 
berika sig. Det är ett sätt att vara 
självförsörjande. 

Han skrattar när han 
påminns om att USA:s nationelle 
säkerhetsrådgivare John Bolton 
påstått att de 20 000 kubanerna 
i Venezuela inte var medicinsk 
personal, utan soldater.

– Ursäkta att jag skrattar, 
men det är det mest absurda 

jag hört. Jag arbetade på olika 
platser i Venezuela i fyra år. Inte 
någonstans träffade jag på någon 
av våra läkare som var soldat. Det 
är enbart en hälsovårdsinsats.

Cuba Solidarity Campaign
översatt/kortad av Zoltan Tiroler

Kubas inter
nationella hälso
vårdsbrigader är 
uppkallade efter 
en international-
ist som levde på 
1800talet. Henry 
Reeve föddes i 
New York år 1850. Vid 19 års 
ålder gav han sig av till Kuba för 
att kämpa i befrielsekriget mot 
den spanska kolonialmakten. Han 
stupade 1876 i detta krig, bara 26 
år gammal.                               LÖ  

Henry Reeve
Vem var han?
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På Fidel Castros uppmaning an-
mäler sig mer än 1500 läkare för 
att undsätta offren för orkanen 
Katrina i USA:s delstat Louisiana.

Bilden visar hur läkarna har 
samlats i Nationalförsamlingens 
stora plenisal med sina gröna 
ryggsäckar packade, redo att göra 
en insats i kampen mot en stor 
naturkatastrof.

Orkanen Katrina skördade 
officiellt ca 1 800 dödsoffer. Men 
enligt en beräkning sammanställd 
av journalisten Robert Lindsay 
från Kalifornien uppgick den 

KUBA

totala dödssiffran till över 4 000, 
om man även räknar in fördröjda 
effekter. Många dog för att de inte 
fick sjukvård i tid.

Vid den här tidpunkten var det 
George W. Bush som var president 
i USA. Han ignorerade helt det 
generösa erbjudandet från det 
närbelägna Kuba, och sa inte ens 
nej tack!

Men augusti 2005 blev start
punkten för Kubas s.k. Henry Reeve 
Brigad som därefter engagerat sig 
med sjukvårdshjälp från Kuba 
till en lång rad länder. Redan i 
oktober samma år sände Kuba 
hjälp till det jordbävningsdrabbade 
Pakistan där ca 85 000 omkommit.

Louise Österlin

2005
augusti



Mellan 2005 och 2019 genomförde 
den kubanska medi cinska briga
den i Bolivia 73 miljoner konsulta
tioner, 1,5 miljoner operationer 
och förlöste 60 000 kvinnor. 

Diktaturen som grep makten 
i kuppen mot Evo Morales satte 
igång en förföljelse av den kuban-
ska medicinska brigaden ända till 
dess 700 medarbetare lämnade 
landet. Det var den första åtgärden 
från kuppregeringen som den 
kunde visa upp för Vita Huset. 

Brasiliens president Jair Bolso
naro gjorde samma sak. Mellan 
2013 och 2018 fick 60 miljoner 
brasilian are vård av kubanska 
hälsovårdsarbetare. Dessutom har 
1 200 brasilianska ungdomar fått 
läkarutbildning i Kuba, gratis. 

I Ecuador sade president More-
no upp sex avtal inom hälsovårds
området med Kuba. Bland dem 
Manuela Espejo-programmet, som 
har hjälpt 825 000 personer med 
funktions hinder. Väl att märka är 

att den, som jämte förre president-
en Rafael Correa, högst hyllades 
för detta program är just Moreno. 

Så är det i tävlingen om vem 
som är mest under dånig till 
Imperiet. För de som inte bryr 
sig om att miljontals människor 
lämnats utan någon som helst 
tillgång till den gratis hälsovård 
som de för första gången i sina 
liv hade råd att använda. En 
tragedi och en massiv kränkning 
av de mänskliga rättigheterna. 
Något som de stora medierna inte 
nämner med ett ord. 

Kubas hälsovårdssamarbete 
SydSyd har av WHO och 
UNESCO betecknats som ett 
efterföljansvärt exempel. Men det 
finns inte på kartan för USA:s 
regering. Som istället fortsätter att 
öka det ekonomiska strup greppet 
på Kuba. USA hotar och bötfäller 
fartyg som fraktar olja till Kuba. 
Något som åstadkommit brist 
och inskränkningar i de allmänna 

USA saboterar Kubas hälsobistånd 

- miljontals fattiga drabbas
transporterna. USA har infört nya 
begränsningar för resor och för 
penning försändelser. Det förföljer 
varje finansiell transaktion med 
ön. Det har börjat tillämpa 
hela HelmsBurtonlagen, trots 
protester också från USA:s 
allierade som även de drabbas. 
Det för att hindra några som helst 
investeringar eller att resurser ska 
nå ön. 

Trump och hans kriminella 
anhang vill att kubanerna genom 
svält ska tvingas till kapitula tion. 
Det vill till varje pris krossa 
Kubas exempel på humanism som 
landet delar med sig av till hela 
världen. USA har inte lyckats. Och 
det kommer inte att lyckas.

Cubainformación 2 februari 2020
översatt och redigerad 

av Zoltan Tiroler

Josep Borrell, Europeiska unio-
nens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, har 
uttalat att sanktioner inte bör få 
lägga hinder i vägen för kampen 
mot coronapandemin. 

Sanktioner får inte tillämpas så 
att länder inte kan få den medi-
cinska utrustning de behöver för 
att stoppa utbrott av Covid19 och 
hindra smittans spridning globalt. 
Borrell, som är spansk social
demokrat, stödjer FN:s maning till 
ett omedelbart stopp för sanktion-
erna så att världen kan fokusera på 

Hög EU-diplomat mot USA:s sanktioner
att bekämpa pandemin. 

Borrells uttalande kom strax 
efter att USA vägrat att ställa in 
sina sanktioner mot Venezuela och 
Iran och efter att Kuba meddelat 
att USA har hindrat gods från 
fartyg och flygplan med medicinsk 
utrustning att nå Kuba.

Borrell sa: ”Nu måste vi ägna 
all vår energi och alla våra resurser 
för att ta kamp mot världens 
största utmaning, coronaviruset”.

Louise Österlin
Källa: Guardian, 4 april 2020

Kubas hälsobistånd i coronatider

För aktuell info om Kubas hälsobistånd i coronatider:
www.svensk-kubanska.se
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Kubas hälsovårdsarbetare globalt
Kuba har hälsovårdsarbetare i 
37 länder med coronavirus, har 
Kubas hälsovårdsministerium 
meddelat den 23 mars. Som också 
säger att kubanerna är friska och 
vidtar åtgärder för att inte smittas. 
Fram tills nu har ingen bistånds
arbetare rapporterats sjuk av det 
nya coronaviruset, sade Juan 
Delgado Bustillo från ministeriet 
till dagstidningen Granma. 

Bustillo tillade att kubanska 
hälsovårdsarbetare finns i ytter
ligare 22 länder, där smitta inte 
rapport erats. Bara under de 
senaste dagarna har Kuba skickat 
medicinska brigader till Nicara
gua, Venezuela, Surinam och 
Grenada. 

Bustillo sade också att Kuba, 
med sin sedvanliga solidaritet 
med folken i världen, är redo att 
hjälpa när de får förfrågningar. 
Han påminde om tidigare insatser, 
såväl vid naturkatastrofer som vid 
bekämpandet av ebolautbrottet i 
Afrika. 

Det finns en nationell känsla 

och vilja till samarbete. Vi får 
meddelanden från personer som är 
redo att åka vart som helst för att 
hjälpa till i den nuvarande situ-
ationen, berättade Bustillo. 

Han sade att när ebolaepide-
min bröt ut i Liberia, Sierra Leone 

och Guinea 2014, fick ministeriet 
ta emot 12 000 ansökningar från 
hälsovårdsspecialister som var 
beredda att resa dit. 

Prensa Latina 23 mars 2020 

Andorra blev det andra landet i Europa som tog emot Kubas hälsovårds-
arbetare - här ser vi den 39 personer starka brigaden. 

10 april 2020: En brigad med 240 läkare och andra sjukvårdsarbetare anländer från Kuba till Angolas 
huvudstad Luanda för att bekämpa Covid-19.
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Allt blir musik i Kuba 
Kuba är musik och mer musik. 
Musik överallt: i början av en 
ceremoni, när den avslutas och 
däremellan.  Med gamla eller unga 
musiker. Ja, till och med barn. På 
en teater, på gatan eller inomhus 
i en bostad eller institution. 
Populärmusik, klassisk musik, 
Mozart och Beethoven blandat 
med Ernesto Lecuona och Buena 
Vista Social Club. Det är Chucho 
Valdés och Daniel Barenboim. 
Det är Omara Portuondo, Polo 
Montañez och Benny Moré med 
Pavarotti, Placido Domingo eller 
John Lennon och Beatles. Det är 
Alicia Alonso som dansar med 
Nureyev. Det är Colmenita och 
Los Van Van. Kuba är son, det 
är salsa, det är Compay Segundo 
och Nueva Trova. Det är Silvio 
Rodríguez, det är reggaeton, 
det är cumbia, det är jazz, det 
är guaguancó, det är rumba och 
bolero.

Allt, absolut allt blir musik i 
Kuba. Det är gjort av musik, det 
firas med musik, det minns med 
musik. Med stora pianon, saxo-
foner, fioler, gitarrer, oboer och 
tvärflöjter till güiro, chequeré, 
bongo och tumbadoras. 

Och vid alla tider: på 
morgonen, på eftermiddagen, på 
natten. Kuba är musik och paren 
dansar på gatorna, på trottoarerna, 
i trädgårdarna, på det utmärkta 
Hotel Nacional, i husen överallt 
och vid alla tidpunkter.

Dess folk bär på musik i sitt 
blod och de tröttnar aldrig på att 

visa det. Revolutionen svarade 
för att främja denna magnifika 
egenskap hos kubaner genom 
att mångfaldiga oräkneliga 
skolor och konservatorier där 
folk gratis får lära sig de mest 
varierade instrument och sjunga 
professionellt.

Havanna, kulturellt 
centrum 
Men Kuba är också litteratur, 
poesi, romaner, noveller, historier, 
tidskrifter, böcker, sociala sam-
mankomster, rundabordsträffar. 

Kuba är vetenskap och med-
vetenhet. Det är humanism och 
kritiskt tänkande. Det är förfat-
tarna Carpentier, Guillén, Lezama 
Lima, Vitier och också Cortázar, 
Walsh och Gabo; och Retamar 
som nyligen övergav oss för 
att möta dem. Det är hans två 
exceptionella och viktiga bidrag 
till Latinamerikansk karibisk 
kultur och identitet: Casa de las 
Américas och 
ICAIC, 
Kubas   
filminstitut.

Det är 
också dess 
enorma bok-
mässa, där det inte 
är någon tillfällighet att den 
genomförs i det land som först 
befriades från analfabetism i 
Amerika. Och det är Havanna, ett 
av världens kulturella centra, inte 
bara i Latinamerika och Karibien. 
Det som Havanna erbjuder i form 
av teater och upp trädanden är 

Vad är Kuba? 
En kärleksförklaring
Vad är mysteriet med den upproriska ön? Jag ska försöka säga det med några få ord, som den store 
uruguayanske författaren Eduardo Galeano g jorde, även om jag inte har hans begåvning.

ofattbart om man jämför det med 
de största städerna på kontinenten 
som Buenos Aires, Mexiko eller 
Sao Paulo. 

Kuba är heroiskt motstånd mot 
den kriminella blockaden, utan att 
det tappar den bitande humorn, 
förmågan att skratta åt sig själva 
och göra narr av sina själlösa 
bödlar. 

Och också konkret, militant 
solidaritet i praktiken. Utan tvekan 
det land i världen som ger mest 
stöd. Fördela vad du har, och 
vad du inte har också, utan att 
förvänta dig något i utbyte. Medan 
imperiet och dess vasaller plund
rar resten av världen och skickar 
trupper, spioner, torterare och 
lönnmördare, skickar Kuba läkare, 
lärare, musik och dansinstruktör-
er och idrottstränare. Den moral-
iska skillnaden är förkrossande. 

Idag är alla Fidel 
Kuba är Martí, Mella, Guiteras, 
Che, Camilo, Vilma. Det är Frank 
País, Armando Hart, Abel och 
Haydée Santamaría. Och Fidel 
förstås. Som är överallt även om 
det inte finns ett enda torg, gata, 
esplanad, idrottsarena, sjukhus, 
offentlig byggnad, bro, hamn eller 
väg som bär hans namn. Något 
som han uttryckligen förbjöd och 
något som strikt efterföljs. Det 
behöver inte nämnas för att hans 
ande och arv genomsyrar hela ön. 
Han dog och förvandlades till 
miljoner. Idag är alla Fidel. 

Kuba är Havanna och Santia-
go, Guanabacoa och Trinidad; det 

Av Atilio A. Borón, sociolog, författare och Harvardprofessor från Argentina
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är Cienfuegos och Holguín; det 
är Birán och Sancti Spíritus; det 
är Moncada och Sierra Maestra; 
Girón och Segundo Frente; det är 
Santa Clara och Granma och med 
de flesta av rebellerna utspridda 
över höjderna i försöken att inte 
bli nedmejade av maskingevär 
från Batistas flygplan. Den 
revolutionära viljan när den är 
som bäst kombinerades i Fidel, 
med en formidabel realism när 
han analyserade den politiska och 
militära situationen. 

Ris, bönor, friterade 
bananer, rom 
Kuba är ett bord fyllt med ris och 
bönor, friterade bananer, skivat 
fläskkött, rostat lamm, hummer 
och räkfylld fisk. Tamales och 
kassava med vitlökssås. Utsökta 
soppor, fantastisk glass, desserter, 
ett sött elixir som kallas kaffe. 
Kuba är mojitos, piña colada och 

för att avsluta festmåltiden glädjen, 
enastående romsorter och ojäm-
förliga cigarrer, unika i världen.

Kuba är också dess oräkneliga 
öar, dess hundratals kilometer av 
vita sandstränder och turkosblåa 
vatten. Och havet som slår mot 
den stora och magnifika vallen 
i Havanna, med dess vågor som 
reser sig mot skyn och för några 
ögonblick ritar vackra figurer i ett 
oklanderligt vitt som hypnotiserar 
den passerande. 

Ingen sover på gatan 
Kuba är Gamla Havannas vackra 
byggnader som en regering 
trakasserad och blockerad sedan 
årtionden är fast besluten att åter-
ställa till sin ursprungliga glans 
och skönhet i ett projekt som leds 
av stadens historiker, en briljant 
renässanshumanist Eusebio Leal, 
staden Havannas historiker, som 
ber att den kubanska santerian 

Allt blir musik i Kuba, Kuba är musik och mer musik. Musik överallt!

återföds i Havanna med uppdraget 
att återuppbygga det. Och han gör 
det. 

Det är landet där du inte ser 
gatubarn som barfota i trasor 
tigger, eller rotar i soporna för att 
hitta något att äta. Barnen är alla, 
absolut alla, i skolan, välklädda 
och med skor. Ett land där det inte 
finns kvinnor eller män, eller hela 
familjer som sover på gatan som 
det gör i så många städer i vårt 
Amerika och till och med i USA. 
Där mat är garanterad liksom 
hälsovård åt alla. Kuba har uni-
versell, gratis och högkvalitativ ut-
bildning från förskola till univer-
sitet. Kuba är medborgarsäkerhet, 
att färdas genom dess städer utan 
fruktan som bekymrar så många 
människor i så många länder på 
jorden. 

Det är dessa framgångar som 
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skulle varit omöjliga utan klarsyn-
en och modet hos Fidel och det 
revolutionära ledarskapet och utan 
befolkningens sinnrikhet. Där ett 
av ordspråken är att lösa. De löser 
allt, vad som helst. Om inte skulle 
blockaden ha tvingat dem på knä. 

De kan skickligt köra en 
Ford, Buick eller Chevrolet från 
1950talet, en sann mekanisk 
bedrift som väcker beundran (och 
ibland avund) från turister från 
USA. Eller bygga om en skröp-
lig sedan av dessa märken till en 
strålande cabriolet genom att ta 
bort originaltaket och fixa till 
bagaget. Bilar som väcker Holly
woods avund, som skulle betala 
förmögenheter för att få dem till 
sina filmstudios. Men de är ku
banskt arvegods och kommer inte 
att lämna Kuba. 

Bara med 
amerikanska 
bilar? Nej! 
De gör det 
i en häp-
nadsväckande 
operation där bi-
larna trimmas med en 
sovjetisk Lada från 1985 som kan 
köra från Havanna till Santiago 
utan problem, trots avsaknaden av 
komfort. 

Uppkoppling till      
internet  
Kuba har bara en fysisk uppkopp
ling till internet: den underjord-
iska fiberoptiska kabeln som 
byggts till Venezuela och som 
kopplades ihop 2011 tack vare 
Chávez bistånd för att bryta 
datablockaden av ön. Trots otill-
räckligheten som kabeln har för 
att räcka till inför de höga och 
växande kraven från det ökande 
antalet internetanvänd are i Kuba, 
så löser den med stor snillrikhet 

de enorma svårigheter som satellit
förbindelsen skapar. Som tillåter 
dem att, genom Kubatillverkade 
program, få tillgång till så gott 
som allt på nätet (något jag inte 
sett i något annat land). Jag vet att 
Bill Gates och företagen i Silicon 
Valley inte vet hur de ska locka till 
sig de kubanska dataexperterna. 

Om det är något problem? 
”Gå och fixa det”, är kubanens 
kännetecken. Borde vi hjälpa 
MPLAreger ingen i Angola för att 
förhind ra CIA och sydafrikanska 
rasister från att föröda landet? 
Ja, det finns en kubansk genial-
itet som lyckades med ett annat 
mirakel: att i ett oräkneligt antal 
transporter med gamla propeller
plan, Bristol Britannia, (ett plan 
för medel och långdistansflyg
ningar tillverkat av Bristol Aero-
plane Company mellan 1952 och 
1960) transportera ett stort antal 
militärer och kubansk utrustning. 
Det gjordes genom att bygga om 
planen med extra tankar för att det 
skulle klara de 11 000 kilometer 
som skiljer Havanna från Luanda. 
Planen landade med så gott som 
tomma tankar. 

Fidel blev personligen enga
gerad i operationens logistik och 
övervakade allt från att lasta 
planen med så många ton som 
möjligt, till planens hastighet och 
nödvändiga höjd för att de skulle 
komma fram lyckligt. Varken 
Washington eller Moskva kunde 
tro att denna flygtransport skulle 
fungera. Men det gjorde den och 
kubanerna ”fixade” utmaningen. 
Tillsammans med MPLA vann de 
kriget.

Övervunnit sextio 
års blockad
Det är därför det kubanska sam-
hället och kulturen har kunnat 
stå emot sextio års blockad av alla 
de slag. Trots denna aggression, 
som på grund av dess omfattning 

och varaktighet saknar motstycke 
i historien, lyckas Kuba på svåra 
områden som livsmedel, hälsa, 
utbildning och trygghet för med-
borgarna, något som nästan ingen 
lyckats med. Och barbaren i Vita 
Huset säger att socialismen är ett 
misslyckande! 

Tänk för ett ögonblick vad 
Kuba skulle kunnat vara om det 
inte hade utsatts för USA:s block-
ad och alla dess attacker, sabotage 
och trakasserier. Ön är ett dåligt 
exempel som Washington bekäm-
pat och kommer att bekämpa utan 
uppehåll med de värsta metoder 
och genom att bryta mot allt vad 
internationell rätt heter. 

Oscar Wilde hade rätt när han 
sade att ”USA är det enda land 
som gått från barbari till sönder-
fall och röta utan att ha passerat 
civilisation”. 

Kuba är inte isolerat
Kuba är vår tids David som gjorde 
slut på apartheid i Sydafrika, 
landet som botat hundratusentals 
patienter i fler än 100 länder och 
som skapat den berömda Medi-
cinska Hälsohögskolan ELAM i 
Havanna, som utbildar läkare för 
att dessa ska ta hand om männi
skor som i hela sitt liv aldrig sett 
en läkare. Kuba tog hand om 
barnen från Tjernobyl när Europa, 
USA, Ukraina och Sovjet själva 
vände dem ryggen. Utan att be om 
något i utbyte. 

Det har samarbetat i alla 
strider för befrielse som pågått 
i tredje världen, utan att ha tagit 
välståndet eller resurserna från 
något land, och inte tagit med sig 
något annat hem än kvarlevorna 
av de kubaner som fallit i strid. 

Mario Vargas Llosa 
förtalare
Dess förtalare, med Mario Vargas 
Llosa i frontlinjen, anklagar Kuba 
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för att vara ”isolerad från världen”. 
Fakta talar emot den lögnen inte 
bara för att flera miljoner besökare 
varje år trotsar Washingtons för-
bud och utpressning och kommer 
till ön för att njuta av dess skön-
heter, dess folk, dess dofter och 
smaker, dess musik, dess glädje, 
dess kultur, dess gastronomi. 
Utan också för att som ett uttryck 
för den kubanska revolutionens 
internationella betydelse och 
dess aktiva integration i världen 
så finns det inte mindre än 114 
ambassa der i Havanna, jämfört 
med 86 i Buenos Aires, 66 i San-
tiago Chile, 60 i Bogotá och 43 i 
Montevideo. Vem är isolerad?!

Vår skuld till Kuba är 
enorm 
Kuba är järnviljan att bygga social-
ismen också under de värsta möj-
liga förhållandena, att vägra sänka 
fanan, utan hålla den högt för 
mänsklighetens mest ädla längtan. 
Våra länders skuld till Kuba är 
enorm för dess årtionden av hjälp 
och för att inte ha tillåtit ledstjär-
nan som lett oss i sökandet efter 
socialismen slockna. Tänk bara 
vad som skulle ha hänt i Latin
amerika och Karibien om denna 
upproriska ö hade gett upp och 
lyssnat på dem som i början på 
1990talet rådde Fidel att glömma 
socialismen, att kapitalismen hade 
triumferat, att vi upplevde histo-
riens slut!

Vänstervågen i 
Latinamerika
Den progressiva vänstervågen, 
som initierades 1999 med Chávez 
som president, skulle inte ha fun-
nits. USA:s plan på ett frihandels
område skulle varit ett enda stort 
anslutningsprojekt till imperiet, 
och skulle ha förverkligats i Mar 
del Plata 2005. Att det inte skedde 
måste vi först och främst tacka 

Kuba och Fidel för. Naturligt-
vis också lärjungen till den 
store kubanske strategen: Hugo 
Chávez Frías och Néstor Kirch-
ner och Lula da Silva som alla 
gav sig in i det homeriska slaget. 
Naturligtvis utan den mäktiga 
envisheten hos kommendanten 
att bygga socialismen. Varken 
Chávez, inte heller Lula, Néstor, 
Evo, Correa eller Tabaré, inte 
heller Lugo, Cristina, Dilma, Pepe 
eller Maduro skulle ha funnits, 
inte heller Daniel. Utan tvekan 
skulle de ha varit viktiga politiker, 
men knappast styrt sina länder. 
De skulle ha saknat den historiska 
bakgrunden som gav den sturska 
överlevnaden av den kubanska 
revolutionen och som tillät dem 
alla att spela så värdiga och utom
ordentligt viktiga roller under de 
senaste tjugo åren.

Kuba för alltid
För att kvinnor och män gör 
historia, javisst, men bara under 
vissa omständigheter. Och dessa 
skapades av den revolution på 
den största ön i Karibien genom 

att stå fast, medan Sovjetunionen 
kollapsade, Comecon försvann, 
Warszawapakten upplöstes, 
”folkdemokratierna” i Östeuropa 
återgick till sitt reaktionära förflut-
na och de knäböjde hjälplöst för 
härskaren på andra sidan Atlanten 
medan imperiets skrivare firade 
början på det ”nya Amerikanska 
århundradet”, som, precis som 
Fidel förutsåg, inte ens varade ett 
årtionde. 

I ett ord, Kuba är vad det är för 
att miljontals människor runt om 
i världen förkroppsligas i nuet av 
historien i de vackra drömmarna 
som Don Quixote hade när han sa 
att hans uppdrag var att ”drömma 
det omöjliga, bekämpa den omöj-
liga fienden, dra dit där de modiga 
inte vågade, räcka till den onåbara 
stjärnan. Det är mitt öde.” 

För allt detta, 
med Kuba, för alltid

Cubadebate 22 februari 2020
Översättning: Zoltan Tiroler

Foton: Martin Österlin

Högskolan ELAM i Havanna utbildar läkare för att de ska ta hand 
om människor som i hela sitt liv aldrig sett en läkare.



José Martí och hans tänkande, hans skrifter och revolutionära 
attityd har varit och kommer att vara ett stöd och en inspira-
tionskälla för den kubanska revolutionen. Han är en av det 
spanska språkets stora författare. Han publi cerade romaner, 
dikter, politiska pamfletter och agiterade hela sitt liv mot för-
tryck, orättvisa och kolonialism. 

På Kuba betraktas Martí som den intellektuelle upphovs-
mannen till attacken mot Moncada 1953. När domstolen för-
hörde Fidel Castro efter attacken om vem som var anfallets 
intellektuelle anstiftare svarade han: José Martí. 

Han var kubanernas frihetsapostel långt före 1950talet. 
Han grundade Kubas revolutionära parti, var journalist, poet 
och prosaförfattare. Den mest lästa barnboken på Kuba har 
han skrivit, La edad de oro. 

När Santiago Alvarez gör en film om bombningarna av 
Hanoi, använder han Martís tankar om det vietnamesiska fol-
ket ur samma bok från 1889. 

I ett brev som ofta citerats, bl.a. i Andra Havannadeklara-
tionen 1962, skriver Martí om imperialismens natur: ”Nu kan 
jag skriva... nu måste jag vara beredd att offra livet för mitt 
land och för min plikt... att genom Kubas självständighet i tid 
förhindra att Förenta Staterna breder ut sig över Antillerna 
och i och med denna maktökning angriper de övriga latin
amerikanska länderna.” 

”Jag har levat i odjurets buk och känner dess inälvor... ”
I hela sitt liv hade José Martí stridit mot spanjorerna, men 

vapnet hade alltid varit pennan. När han nu satte sig till häst 
för att ge sig ut i strid för första gången i maj 1895, var han 
fort farande klädd i sin svarta kostym. Han vacklade under 
gevärets tyngd. 

Efter någon timmes ritt stötte rebellerna på en spansk 
trupp. Båda sidorna slängde iväg några skott innan de kasta-
de sig i skydd. Den svartklädde Martí var ett enkelt mål. Han 
hade inte ens hunnit lyfta geväret innan han föll till marken 
dödligt träffad. 

José Martí ligger idag begravd på Cementerio de Santa Ifi-
genia som ligger i utkanten av Santiago de Cuba. Han ligger i 
ett pampigt artdecomonument och i närheten ligger flera av 
den tidens revolutionära hjältar begravda. 

Varje gång efter någon romdrink ska man ju sjunga 
Guantanamera. Texten kommer från José Marti, men musi-
ken komponerades av Joseíto Fernández och har blivit något 
av Kubas andra nationalsång. 

Här följer de tre första verserna på spanska. Lyssna på José 
Fernández och följ texterna. Det är dags att börja träna nu! 
 

José Martí 1858-1895
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Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma 
Yo antes de morirme quiero 
Echar mis versos del alma 

Yo vengo de todas partes 
Y hacia todos partes voy 
Arte soy entre las artes 
En los montes, monte soy 

Yo sé los nombres extraños 
De las yerbas y las flores 
Y de mortales engaños 
Y de sublimes dolores

Kuba har en lång historia. I maj 2020 är det 125 år sedan 
Kubas nationalhjälte José Martí föll offer för en spansk kula i 
kampen mot kolonialmakten för Kubas självständighet. Men 
José Martí är med oss i kampen även idag! 



”Kuba är ett extremt fattigt 
land där efterblivenheten visar 
sig i landets infrastruktur”, sade 
Colombias utrikesminister Claudia 
Blum. 

Hon fick svar på tal av en 
spansk journalist: 

”I natt sov 200 miljoner hem
lösa barn på gatan. Jag kan för
säkra dig om att ingen av dem är 
kuban, men många är colombi-
aner. 

I världen finns det många 
miljoner personer som inte har 
tillgång till hälsovård. Jag kan 
försäkra dig om att ingen är 
kuban. Enbart i Colombia saknar 
över halva befolkningen sjuk
vårds försäkring. Inte ens de som 
har det får alla gånger den bästa 
vård. Det finns flera hundra mil-
joner analfabeter i världen. Ingen 
av dem är kuban, men många av 
dem är colombianer.

I Colombia mördas            
aktivister 
Under året har sociala aktivister 
dödats överallt i världen, men 
ingen på kubanskt territorium. I 
Colombia mördas de dagligen. 

I regionen är Kuba ledande 
inom kultur, idrott, hälsa och 
utbildning. Den dagen Colom-
bia har gjort större framsteg än 
Kuba inom det sociala området, 
den dagen kan du kommentera 
Kuba. Under tiden kan du koncen-
trera dig på ditt land och fundera 
över Kubas storhet, jämfört med 
Colombia. Ett land som har alla 
förutsättningar att vara bäst, men 
som idag inte är känt för något 
gott. 

Colombia mest korrupt 
Idag anses Colombia vara världens 
mest korrupta land, med flest poli-
tiska mord, med flest knarkhand

Svensk-Kubanska Föreningen fick inte marknadsföra nedanstående artikel på FaceBook. 
Det kan inte tolkas annat än att utrymmet för vänsteruppfattningar begränsas alltmer. 
Desto viktigare blir det därför att sprida våra texter när bolagen försöker hindra oss.

I början på året organiserade 
Pentagon och Lima kartellen ett 
”antiterroristforum” i Colombia. 
Det land som den colombianska 
prestigefyllda tidskriften Semana 
rapporterar att ”en social folk
ledare mördas per dag i Colombia 
2020!” Världsmästare i statsterrorism.

 Colombia har flest internflykt
ingar i världen, skrev den liberala 
colombianska dagstidningen El 
Espectador den 19 juni 2019. 
Världsmästare i antal internflyktingar. 

I Colombia pekar den liberala 
dagstidningen El Heraldo ut 
landet som världsmästare i 
korrup tion (17 januari 2020)! 
Världsmästare i korruption. 

Colombia odiskutabel världsmästare.. i sina egna grenar
I Colombia pekar den konser-

vativa dagstid ningen La Repub-
lica ut landet som världsmästare i 
kokainproduktion! (26 juni 2019). 
Världsmästare i kokainproduktion. 

I Colombia skriver regerings
organet El Tiempo (7 februari 
2020) att bara under januari 2020 
mördades 38 barn, enligt landets 
barnavårdsmyndighet ICBF. De 
flesta dödades med skjutvapen, 
några med stickvapen. I januari 
2019 mördades 39 minderåriga. 
Under året mördades 708 minder
åriga, 1 594 dog under våldsamma 
former och 8 466 var offer för 
våld. 
Världsmästare i barnamord. 

Är Kuba extremt fattigt?
lare, med flest outbildade. 
Colom bia har regionens högsta 
arbetslöshetssiffror, den högsta 
mordfrekvensen och landets presi-
dent är ett skämt som snackar skit 
vart han än kommer. 

Kära utrikesminister, jag säger 
detta för att jag är en spansk jour-
nalist som haft möjlighet att vistas 
i Kuba, precis som jag varit och 
arbetat i Colombia. Att leva och 
arbeta i Colombia är en utmaning 
för en journalist. Enbart för att de 
utövar sitt yrke kan journalister 
mördas när som helst. Bara förra 
året mördades 36 journalister i 
Colombia. I Kuba mördas ingen 
för att han tycker annorlunda. 

Om Kuba är fattigt, så är 
Colombia oändligt mycket fattig-
are.” 

Den venezolanske PSUV
ledaren Diosdado Cabello presen-
terade delar av ovanstående upp
gifter och kastade ut den logiska 
frågan: 

– Vad säger resten av länderna 
i världen om det? Vad säger 
OAS, FN eller Limakartellen om 
faran av att ha en granne som 
Colombia? De säger ingenting, 
men Colombia är en odiskutabel 
världsmästare i många grenar. 

I stället påstår de att i 
Venezuela återfinns Hiz bollah, 
al Qaeda, Farc, ELN. Och så 
genomför de ett antiterroristforum 
i Colombia för att anklaga oss för 
vad de själva representerar! 

Februari 2020 
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Medan FNstadgan och interna-
tionell rätt hjälpligt iakttogs under 
de stabila åren, har USA öppet, 
skamlöst och i accelererande 
takt, under de senaste årtiondena 
trampat den internationella rätten 
under fötterna.

Det började med splittring
en och bombningarna av Jugosla-
vien och har fortsatt med en lång 
rad invasioner, sanktioner, brott 
mot den internationella sjöfart
en, handeln och vad det nu vara 
månde.

För även om USA är ett im-
perium på nedgång, ska vi inte 
underskatta det. Militärt saknar 
det motstycke. Också ekono-
miskt är USA i särklass. Det styr 
Inter nationella Valutafonden och 
Världsbanken. USA står för 25 
procent av världens BNP, följt av 
tvåan Kina långt efter med 15 och 
trean Japan med 6 procent.

Samtidigt kan vi konstatera 
att USA, trots denna militära 
överlägsenhet, inte lyckats vinna 
några krig; Afghanistan, Irak, 
Libyen och Syrien är tydliga 
exempel. Däremot har länderna 
förstörts och miljontals människor 
drabbats.

I stället har USA alltmer 
övergått till att utnyttja sin ekono-
miska makt och införa omfattande 

sanktioner mot misshagliga reger-
ingar. Sanktionerna är billigare för 
USA, väcker mindre opposition i 
omvärlden och är i många fall lika 
dödliga som regelrätta krig.

Det är en bedrövlig syn att se 
en socialdemokrati som mer troget 
än de flesta NATOmedlemmarna 
knutit fast sig till USA. Sverige 
stöder Trumps folkrättsvidriga, 
krigiska svält och statskuppspoli-
tik. Någon självständig utrikes
politik har Sverige inte. Den 
politik som förs är ett hån mot 
det som Olof Palme stod för. Det 
räcker numera med ett telefonsam-
tal från Washington för att Sverige 
ska kasta sin mångåriga kärn-
vapenpolitik över bord.

Sverige står värd för allt 
tätare, allt större och alltmer 
miljöförstörande jätteövningar 
tillsammans med NATO. Stora 
delar av svenskt territorium, såväl 
till lands, till sjöss som i luften, 
upp låts åt förberedelser för ett an-
fall på Ryssland. Medierna spelar 
med. För att få gillande av USA 
är den av Pentagon dekorerade 
krigsminister Hultqvist beredd att 
utsätta Sveriges befolk ning för den 
uppenbara risken att bli ett första
slagsmål vid en konflikt.

I Latinamerika råder stor tur-
bulens. Honduras blev det första 
offret för imperiets motoffensiv 

Från slutet på andra världskriget till 1990, rådde i åtminstone vår del av världen, en relativ stabilitet. 
Den upphörde med Sovjets upplösning och vi lever sedan dess i en tid av konvulsioner och 
omdispositioner.

gentemot de progressiva ALBA
regeringarna. 

Ett mycket svårt bakslag för 
vänstern var även den väl för-
beredda fascistiska kuppen i 
Bolivia i höstas. Medan vi frukt
ade att Maduroregeringen i Vene
zuela skulle falla under trycket 
av sanktionerna, blev det istället i 
Bolivia, där den inhemska över
klassen i nära samarbete med USA 
och högerregeringar i regionen, 
lyckades störta Evo Morales 
och återta makten efter drygt 
ett decennium av framgångsrikt 
vänster styre.

Latinamerika domineras 
idag åter av högerregeringar. 
Men dessa utmanas av folkmassor-
na i länder som Ecuador, Colom-
bia, Brasilien, Chile, Honduras, 
Guatemala och Haiti. Folken har 
fått nog av den nyliberala politik-
en. Protesterna slås ner fullkom-
ligt hänsynslöst, som på militär-
diktaturernas tid.

Pressen på ”tyranniets trojka”, 
som USA kallar vänsterreger
ingarna i Nicaragua, Venezu-
ela och Kuba, har ökat i en om-
fattning som saknar motstycke.

USA påstår sig hjälpa 
kubanerna. Det gör man på ett 
märkligt sätt: genom att beröva 
miljontals hushåll den gas de an-

Zoltan Tiroler på Svensk-Kubanska 
Föreningens årsmöte:

Svensk-Kubanska Föreningen är viktig 
för solidariteten med hela Latinamerika
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vänder till matlagning; genom att 
pressa företag att upphöra med att 
leverera råvaror till framställning 
av mediciner, tvättmedel, tvål och 
andra konsumtionsvaror.

Genom att sanktionera rederier 
så att olja inte kommer fram 
för att lamslå transporter och 
verksamheter.

Genom att strypa turismen. 
Något som drabbar hundratusen-
tals privatpersoner.

En uppsjö av påtryckningar 
görs för att hindra penningöver-
föringar till Kuba.

Ett nytt vapen i angreppet är 
att pressa och muta regeringar 
för att förmå dem att skicka ut de 
kubanska hälsovårdsarbetarna, 
vars löner också finansierar delar 
av den kubanska välfärden.

Det allra senaste är en 
propagandaoffensiv riktad mot 
de kubanska hälsovårdsarbetarna 

själva. Varje avhoppad hälsovårds
arbetare som förmås att offentligt 
fördöma den kubanska regeringen 
ses som en enormt viktig propa-
gandavinst. Avhoppen har varit få, 
men de utnyttjas maximalt. Deras 
köpta fördömanden blåses upp i 
de reaktionära medierna.

Pressen är enorm mot såväl 
Kuba som Venezuela. Det går inte 
en vecka utan att USA tillkänna
ger nya åtgärder för att utrota 
socialismen i Latinamerika.

Samhällsbygget på Kuba skall 
totalförlamas. Revolutionen ska 
skoningslöst förtalas och strypas 
till döds. Vi ska inte låtsas något 
annat: Läget är allvarligt!

De skärpta motsättning-
arna har medfört att Svensk
Kubanska sett det som naturligt 
och nödvändigt att engagera sig 
i situationen utanför Kuba och i 

kampen på hela den latinameri-
kanska kontinenten. Detta är i och 
för sig inget nytt. Solidariteten 
med sandinisterna i Nicaragua är 
av gammalt datum. Likaså vårt 
stöd till chavisternas Venezuela.

SvenskKubanska är den största 
och bäst organiserade förening
en för Latinamerika i Sverige. 
Vi finns i hela landet och på 
många orter är vi ensamma om ett 
Latinamerikaengagemang.

Själva, eller i samarbete med 
andra, behöver vi stärka soli-
dariteten med det progressiva 
Latinamerika. Vi har vårt fokus 
på Kuba, men lika lite som kuban
erna kan vi försumma resten av 
kontinenten. Allt hänger ihop. 
Ett bakslag i Bolivia är också ett 
bakslag för kubanerna och för 
oss. En framgång i Argentina är 
en framgång också för kubanerna 
och för oss.

Svensk-Kubanska Föreningen höll sitt årsmöte i Göteborg 14 mars 2020.



Kuba har världens bästa 
hälsovård som också omfattar 
tänd erna. Vi fick träffa familje
läkare som själva bor i grann
skapet och som har full koll på 
hälsoläget i sitt område med ett 
knappt tusental invånare.

Vi besökte också polikliniken, 
en slags lättakut mellan familjeläk-
aren och sjukhuset. Inga köer och 
inga taxor. Ändå var en tredjedel 
av personalen på uppdrag i Afrika 
eller södra Amerika eftersom 
hälsovård är Kubas viktigaste ex-
port och biståndsprodukt. När vi 

Behandlingen av Kuba är skamlig

Vi var en grupp om ett trettiotal svenskar – mest pensionärer – som trotsade 
det moraliska flygförbudet för att lära oss mer om Kuba. Vår hypotes var att 
lärdomar från Kuba vägde tyngre än de utsläpp våra flygresor åstadkom. 
Trump har dessutom stoppat alla slags båtförbindelser med sin södra granne 
och gjort turismen till en bristvara. Vad fick vi då lära oss? Vi hade ett tufft 
program som Kubakännaren Anna Artén lagt upp. Här är några axplock.

frågade ungdomarna på en kvar-
tersfest ville nästan alla bli läkare. 
Av statsbudgeten går den största 
andelen till hälsovård.

Kuba satsar stenhårt på ut-
bildning. Det började direkt efter 
revolutionen med en enastående 
alfabetiseringskampanj med hjälp 
av tiotusentals studentvolontärer. 
Efter det har utbildningssystemet 
byggts ut med grundskola i varje 
by och universitet i varje provins. 
Nästan alla kubaner studerar till 
studentnivå eller högre och även 

utbildning har blivit en viktig 
export och biståndsvara.

Kubanerna är stolta över och 
värnar sin revolution. Var man än 
bor på Kuba finns där en CDR, 
en kommitté för revolutionens 
försvar. Den liknar en kontakt-
kommitté eller ett byalag i Sverige 
med utökade sociala uppgifter 
och för att försvara välfärden. På 
Kuba finns numera ingen hyresrätt 
eller bostadsrätt. Alla bostäder har 
överförts till de som bor där som 
också sköter underhållet.

Vi borde lära av och stödja Kuba
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Kubaner lever all-inclusive. 
Nästan allt som är nödvändigt 
för ett drägligt liv på Kuba är 
gemensamt finansierat. Bostad 
och transporter är nästan gratis. 
Sjukvård och utbildning är helt 
gratis. Barnomsorg och äldreom-
sorg är nästan gratis. Alla har rätt 
till en basranson av mat som dock 
inte räcker. Men maten är billig 
och man odlar gärna själv i liten 
skala eller i ett kooperativt or-
ganopónico, ett ekologiskt stads
jordbruk. Därför är det nästan 
omöjligt att jämföra löner och 
skatter i våra respektive länder.

Den kubanska demokratin 
baseras på närhet och person
kännedom. Enligt den nya kon-
stitution som antogs 2019 efter 
en remissomgång till hela landets 
befolkning, gäller följande.

Alla kubaner som fyllt 16 år får 
gå till valurnan vart femte år. Då 
röstar man på den företrädare man 
vill ha i kommunfullmäktige från 
den egna enpersonsvalkretsen.

Presidenten utser i varje 
provins en guvernör som dock 
måste godkännas av kommun
fullmäktige leda möterna i provin-
sen.

Vart femte år väljer landets 
kommunfullmäktige ledamöter 
halva nationalförsamlingen bland 
sig själva. Den andra halvan består 
av folkrörelserepresentanter.

Nationalförsamlingen väljer 
president och regering. Detta sys-
tem utan partier gör att stormak-
ter och Miamikubaner har svårt 
att kidnappa de kubanska valen. 
Kommunistpartiet är liksom 
kyrkan skild från staten. De valda 
representanternas mandat kan 
också återkallas om de missköter 
sig.

Alla kubanska studenter gör 
tre års samhällstjänst varav mer-
parten är civil. Detta kan ses som 
ett tack för utbildningen. För det 

kubanska samhället betyder det 
en stor gemensam resurs som kan 
sättas in där den bäst behövs. För 
individen betyder det en flygande 
start på yrkeskarriären.

Kuba är det mest hållbara 
landet i världen. Olika veten
skapliga undersökningar visar att 
inget annat land klarar av att leva 
på resurserna från ett enda jord
klot samtidigt som den socioeko-
nomiska nivån är mycket hög.

Vi kunde förstå att det 
förhåller sig så efter att ha träffat 
solenergi experten Luís Bérriz från 
Cuba solar, betong och bo stads
experten Martirena Hernández 
från Universitetet i Santa Clara 
och ekoodlaren Isis Salcine från 
Organopónico Alamar. Samtliga 
dessa är lysande eldsjälar och djupt 
kunniga när det gäller energi-
omställningen, utvecklingen av 
”ekologisk betong” och utveck
lingen av organiskt jordbruk. Alla 
är också exempel på det nödvänd
iga samspelet mellan teori och 
praktik.

Kuba är som sagt inget 
stackars fattigt land som behöver 
den överkonsumerande världens 
bistånd för att överleva. Men Kuba 
har varit utsatt för en allt hårdare 
blockad i 60 år. Kuba är värt hela 
världens stöd för att kompensera 
den skada som den rike och elake 
grannen i norr lyckas åstadkom-
ma. Vi upplevde hur vardagen för 
kubanerna besväras av bristen på 
livsmedel, bränsle och reservdelar.

Hela världen utom Israel 
fördömer varje år i FN:s General
församling USA:s utomrättsliga 
blockad som skadar inte bara 
Kuba utan också alla de företag 
och institutioner som vill sam
arbeta med såväl syd som nord.

Men det räcker inte med FN. 
USA fortsätter i alla fall med sitt 
ekonomiska och politiska krig. 
Det vi saknar från Sveriges sida 

är ett tydligt ställningstagande 
till stöd för Kuba och dess försök 
till ett demokratiskt, socialistiskt, 
jämställt och jämlikt samhällsbyg-
ge som inte överutnyttjar jordens 
resurser. Vi saknar den djupa 
vänskap och det utbyte av kunskap 
och erfarenheter som fanns på 
Olof Palmes tid. Palmeskolan lever 
ändå kvar som ett viktigt bidrag 
till Kubas utbildningssystem.
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Kubas president Miguel Díaz
Canel vill nu vidta motåtgärder 
medelst omfattande reformer av 
den centrala planekonomin.

Efter en viss återhämtning mot 
slutet av förra året skärptes den 
ekonomiska krisen igen i februari 
i år. På grund av ”en konjunktur
betingad situation” var kollektiv
trafiken återigen på sparlåga i 
februari, affär erna var tomma och 
två sockerbruk fick ställa in sin 
produktion mitt under skörde
perioden på grund av oljebrist.

Anledningen till detta var, 
förutom USAsanktionerna, Vene
zuelas minskande oljeproduktion. 
Venezuela är Kubas viktigaste 
handelspartner men tvingas nu 
importera mer olja från världs-
marknaden, vilket har lett till en 
minskning av landets ändå blyg-
samma valutareserver. Statens 
finanser är för närvarande så pass 
ansatta att Kuba i början av året 
fick be om ett uppskov för landets 
skuldavbetalningar hos Parisklub-
ben, något som Kuba har kunnat 
undvika länge.

Höstens kris kom i september 
2019 för första gången som ett 
leveransproblem, när flera rederier 
meddelade att de inte längre 
vågade frakta olja från Venezuela 
till Kuba av rädsla för USAsank-
tioner. Sedan dess är försörjningen 
med bränsle bräcklig på Kuba. 
Men efter att oljeimporten från 
Venezuela gick ner till 56 000 fat 
per dag i januari så kunde Vene
zuela leve rera 173 000 fat per dag 
igen i slutet av februari.

Ett annat slag för ekonomin är 
minskningen av turismen med 9,5 

Reformer ska lösa Kubas ekonomiska kris
Redan innan Corona-pandemin befann sig Kubas ekonomi i kris. I februari förekom 
återigen flaskhalsar i bränsleförsörjningen. Landet hade då fortfarande inte hämtat sig 
från den kris som USA:s upptrappade blockad hade vållat i fjol.

procent under förra året. Minsk
ningen berodde i första hand på 
att USA förbjudit kryss ningsfartyg 
att angöra Kubas hamnar, vilket 
också påverkat turismen från 
Europa. I allmänhet har resan-
det från USA kraftigt försvårats. 
Många handelspartners och inves-
terare drar sig dessutom tillbaka 
på grund av betalningsproblem i 
Kuba. Kuba har svårt att få nya 
lån på grund av USA:s sanktioner. 
USA:s nuvarande regering har 
också begränsat de viktiga pen-
ningöverföringar som exilkuban
erna skickar till sina släktingar, de 
så kallade remesas.

Allt detta har lett till ett ex-
tremt spänt ekonomiskt läge och 
ett stigande budgetunderskott, 
som befolkningen märker mest 
av på grund av stora minskning ar 
av Kubas importer. Resultatet är 
tomma hyllor i affärerna, långa 
köer och försörjningsbrister som 
stundvis till och med berör 
baslivsmedel och mediciner. Kuba 
har hittills lyckats undvika stora 
elavbrott, men landets blygsamma 
tillväxtmål på en procent verkade 
inte ens innan Coronakrisen vara 
realistiskt.

Reformer ska lösa krisen och 
för att lösa situationen satsar 
Kubas regering på ett omfattande 
reformprogram. Planekonomin 
ska bli mer effektiv och den nuvar
ande ”administrativa styrningen” 
ska ersättas med ”ekonomisk
finansiella mekanismer” som 
president DíazCanel uttryckte det 
den 24 februari i år. Planen ska 
växa underifrån och upp, istället 
för tvärtom. Antalet planvariabler 

och direktiv som kommer ovan
ifrån har därför reducerats till ett 
minimum i år.

Statliga företag ska lära sig att 
agera som ekonomiska aktörer, 
istället för att fungera ”som 
myndigheter som bara jobbar 
utifrån direktiv”. En nödvändig 
förutsättning för detta är att få till 
en direkt återkoppling från utbud 
och efterfrågan. Det ska åstad-
kommas genom att ge företagen 
möjligheten att delvis sätta egna 
priser på sina varor.

Kuba behöver en ny pris politik, 
”i enlighet med tiden”, enligt 
DíazCanel. Den statliga sektorn 
ska få samma möjligheter som den 
privata, och det ska finnas mer 
insyn i företagens utgifter. Statliga 
företag ska precis som privata få 
planera utifrån utbud och efter-
frågan och fatta egna ekonomiska 
beslut.

 Tillsammans har alla minis-
terier och organisationer upptäckt 
de största hindren för ekonomins 
utveckling, sa DíazCanel. Vid 
sidan om stölder, som nämndes 
i sällsynt tydlighet, räknade han 
också upp de statsägda företagens 
otillräckliga företagsekonomiska 
frihet. Statliga företag måste idag 
be om lov för nästan alla beslut 
hos ansvarigt ministerium.

De här åtgärderna kommuni
cerades redan i somras. Och det 
var kommunistpartiets senaste 
kongress som Kubas ekonomiska 
kris antog åtgärdsprogrammet 
redan år 2016. Men det är nu som 
första steget för att verkställa 
programmet tas. Till en början 
ska detaljhandeln och restaurang-
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branschen beröras, områden som 
brukar kritiseras skarpt av befolk
ningen.

Redan 2011 överlämnades vissa 
statliga caféer delvis till privat 
ledning, men utbudet begränsade 
sig ofta till rom och öl till fasta 
priser. De privata koncessions
innehavarna kunde inte anpassa 
utbudet till den verkliga efter
frågan, eftersom de inte fick ändra 
på det. Branschen är också hårt 
drabbad av korruption.

Framöver ska det dock inte 
längre finnas ”lån och subven-
tioner för stöld och korruption”. 
Därför får de enskilda företagen 
nu själva ändra sitt försäljnings
utbud, påverka sina försäljnings
priser och bedriva egen handel 
med det privata näringslivet.

Det ska motverka paternal-
ism och ge mer eget ansvar. Det 
kvarstår att se i vilken utsträck-
ning detta leder till någon ”äkta” 
företagsekonomisk risk, det vill 
säga, det kvarstår att se om olön
samma företag läggs ner eller 
konverteras till kooperativ eller 
privatägda företag.

Bryt blockaden mot Kuba!

USA hävdar att deras sanktioner enbart 
drabbar regeringen och att de vill hjälpa 
de vanliga kubanerna. Här ges ännu ett 
exempel på USA:s ”hjälp” till de kuban-
ska medborgarna; de förvägras gas för 
mat lagning. Kubanerna får räkna med 
gasbrist de närmaste veckorna. Leveran
tören har gett efter för påtryckningar som 
kom med de nya och hårdare USAsank
tionerna och slutade leverera gas till Kuba. 
Gas används av många kubanska hushåll, 
men även inom restaurangnäring en, för 
matlagning. 

USA tvingar fram brist på gas i de kubanska hushållen

 Vi måste behålla landets cen-
trala balansräk ning, och det ska 
inte vara marknaden som be stäm
mer över resursfördelningen, sade 
närings minister Alejandro Gil.

Inom ramarna för den utan-
nonserade valuta och prisrefor-
men, som ska genomföras under 
innevarande år, kommer staten 
dock med säkerhet att behöva bli 
av med ett antal mycket olönsam-
ma företag: Genom att redovisa de 
verkliga kostnaderna för varor och 
tjänster kommer nämligen somliga 
företags skulder öka exponentiellt. 
Importer som hittills har subven-
tionerats av staten kan nämligen 

antas bli mycket dyrare för de 
enskilda företagen.

De företag som hushållar 
effektivt och de som exporterar 
kommer däremot att tjäna på de 
nya reformerna. För att det hela 
ska kunna lyckas måste de senaste 
åtgärderna dock fördjupas och 
utvidgas till fler näringsgrenar.

Marcel Kunzmann
tysk Kubakännare och journalist

Artikeln har tidigare publicerats 
på Cubaheute.de

Översättning: Henning Süssner Rubin
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Utan kultur är ingen frihet möjlig

Miguel DíazCanel påpekade 
vidare att Kuba har en revolution 
som har besjungits, ritats, 
fotograferats, filmats och att det är 
en styrka.

Jag brukar säga att det är kultu
ren som skiljer oss människor 
ifrån djuren, och det är väl därför 
högern i tid och otid vill skära ned 
på just kulturen, reptilmässiga som 
de är.

Skämt åsido, människan lever 
inte av bröd allena och för att 
verkligt frigöra den skaparkraft 
som finns i varje människa så 
krävs det först och främst att man 
får vara frisk, får äta sig mätt och 
har kunskap om hur världen om-
kring oss fungerar.

Allt detta lyckas Kuba ypper-
ligt med, trots knappa medel och 
trots tidernas hårdaste och längsta 
handelsblockad emot sig. Betänk 
sen vad Kuba skulle kunna åstad-
komma om blockaden hävdes!

I Sverige säger man vackert 
att alla ska ha möjlighet till kul-
tur och sport, dock med det lilla 
förbehållet: Om man har råd! I 
Sverige är biljettpriser och lokal-
hyror ofta höga och ska man få 
evenemang att gå runt utan sky-
höga inträden så måste artisterna 
antingen ställa upp närapå gratis 
eller så måste inkomsterna komma 
från t.ex. alkoholförsäljning.

Kuba är ett bra bevis på 
att kultur inte behöver kosta så 
mycket. Det handlar främst om 

Rubriken till denna artikel är ett citat av Fidel Castro och säger 
tydligt vad den kubanska revolutionen handlar om. Nyligen vid ett tal 
inför kulturministeriet sade president Miguel Díaz-Canel Bermúdez: 
”Kubansk kultur ger oss grunden för vår identitet, den är vår styrka, 
vår kraft och vårt väsen. Spricker den, spricker nationen.”

att tillhandahålla mötesplatser, 
scener och träningslokaler, samt 
materialet, instrumenten och verk
tygen som behövs i verksamheten. 
Det kubanska samhället säger att 
kultur och sport är en rättighet, 
lika viktigt som mat, husrum och 
skola.

Staten har ett ansvar att detta 
ombesörjs. I stort sett alla kultur-
former lever och frodas på Kuba: 
Teater, musik, poesi, dans, littera
tur, film etc. Och kulturen är 
tillgänglig för alla.

På 60-årsdagen av kubanska 
revolutionen hade jag äran att för 
första gången i mitt liv uppleva 
balett i form av Tjajkovskijs Svan-
sjön på Gran Teatro de La Habana 
där självaste 98åriga Alicia Alon-
so även deltog. Biljettpriset var 
10 kubanska pesos, vilket i runda 
slängar är ca 4 svenska kronor. 
Visserligen 10 gånger dyrare än 
när jag gick på baseball på Kuba, 
som kostade 1 kubansk peso, men 
fortfarande billigt och överkom-
ligt för en kuban.

När jag åkte med buss från 
väst till öst på Kuba slogs jag 
av hur de hade utformat offent-
liga platser. Jag minns t.ex. en 
busshållplats i Santa Clara där 
varje betongstol var unik och 
föreställde olika personer. Ute på 
landsbygden såg jag en väntplats 
där man istället för en busskur 
hade byggt en fyrkant med sitt-
platser så att de som satt där 
lättare skulle kunna prata rakt till 

varandra. En enkel men effektiv 
lösning för att främja samtal och 
samvaro.

Kring torg och allmänna plat-
ser kunde man se hur lokala artis-
ter fått gå lös och skapa trivsamma 
och inspirerande konstverk som 
en del av gatubilden. Det var inga-
lunda amatörmässigt, men däre-
mot gjort med en stor lekfullhet.

Så när svenska politiker vill 
välja bort kultur eller ställa det 
mot något annat så ska vi tydligt 
säga Nej! Kulturen är nödvändig 
och vi har råd, allt som krävs är 
bara lite omfördelningspolitik och 
att kulturen ställs i folkets tjänst 
och inte som ännu ett redskap 
för de rika att fördumma oss och 
tjäna pengar på.

Jag avslutar som jag började, 
med ett citat av Fidel: ”Alla med-
borgares lika rätt till hälsa, utbild-
ning, arbete, mat, säkerhet, kultur, 
vetenskap och välbefinnande – det 
vill säga samma rättigheter som 
vi förklarade när vi började vår 
kamp, utöver de som uppstår från 
våra drömmar om rättvisa och 
jämlikhet för alla invånare i vår 
värld – är vad jag önskar för alla.”

Oskar Wigren

Människovärdeslinjen
Ny CD-skiva, som kan 
beställas via
info@svensk-kubanska.se
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Människovärdeslinjen Ny CD-skiva av och med 

För den som försöker ta kamp för en annan, bättre, värld, där inte 
kapitalismen och den grymma, nyliberalistiska arbetslinjen råder, kan 
vardagen många gånger kännas tung och motig. 
Då kan det vara skönt att drömma 
sig bort till Kuba, den lilla ön där 
man faktiskt gjort revolution, där 
samhällssystemet faktiskt är ett 
annat, och där vi kan hämta så 
mycket inspiration. 

Ett perfekt sätt att få den inspi-
rationen, och få både en sorts tröst 
och kampvilja, det är att lyssna på 
skivan Människovärdeslinjen av och 
med Oskar Wigren. 

Tretton kubanska sånger, 
många välkända, en del mer ovan-
liga; alla med egna översättningar 
från spanskan av Oskar Wigren, 
framförs med både känsla och 
övertygelse. 

Människovärdeslinjen, oavsett 
om det handlar om gruvarbetar
strejken för 50 år sedan eller 
kubanska revolutionen, så handlar 
det om att våga ta kamp, sluta 
ta skit och därmed återerövra 
sitt människovärde, säger Oskar 
Wigren själv i presentationen av 
skivan på Youtube. 

Här får vi ett fint urval av 
kubanska sånger, som talar till 
både hjärta och hjärna. Många av 
sångerna är gjorda av välkända 
kubanska musiker, som t.ex. 
Carlos Puebla, Silvio Rodríguez 
och Pablo Milanés. 

Oskar Wigren framför sånger-
na helt själv, om jag nu förstått 
saken rätt; han sjunger och han 
spelar. Och som han spelar! 
Gitarr och piano hörs ensamma 
eller tillsammans, och i de flesta 
av sångerna ligger också, över 
det andra, en taktfast rytm från 
claves – de klassiska träpinnarna, 
som ger en så karakteristisk ton åt 
kubansk musik. 

I de här fantastiska arrange-
mangen låter Oskar Wigren som 
en hel orkester, med bakgrundskör 
och allt. Mycket imponerande! 

Det är en fröjd att höra den vackra 
kubanska musiken, ofta medryck
ande och eggande, som i Norr-
ländsk Guantanamera, Yankee, go 
home eller Sabroso, men ibland mjuk 
och känslosamt eftertänksam, som 
i Giron–Segern, eller den enormt 
vackra kärlekssången Yolanda. 

Texterna, de egna översättning
ar som Oskar Wigren gjort, är 
också ett storverk. Ibland är 
översättningarna lysande, som t ex 
i Norrländsk Guantanamera, där 
renen kommer ner ifrån fjällen, i 
stället för originalets hjorten från 
bergen, och vi får en lokal igen-
känning i den välkända texten. 

En sång, som kommer att 
glädja alla, som någon gång 
varit på brigadresa på Kuba, 
är översättningen av Girón, La 
Victoria, som i Sara Gonzalez ver-
sion väckte oss på morgnarna.  En 
mycket vacker och härlig sång, 
som i Oskars väldigt fint översatta 
version heter Giron–Segern. 

Dock blir det problem med 
översättningarna ibland – sven-
skan och spanskan har så olika 
språkrytm, så olika betoningar, så 
ibland känns det som att alla de 
många svenska stavelserna snubb
lar över varandra för att hinna 
pressas in i musikens form. En del 
av språkrytmen försvinner. 

Jag har lite svårt med över
sättningen av Carlos Pueblas 
välkända Hasta siempre, comandante. 
Den sången har alla vi fans till 
Che Guevara sjungit så många 
gånger på spanska, och även om 
man inte kan spanska, har man 
njutit av att försöka uttala de 
vackra, rytmiska orden som flyter 
in i musiken så perfekt. 

Det blir inte riktigt lika vack-
ert på svenska, även om Oskar 
Wigren gjort ett utmärkt hantverk. 

Det ska dock sägas, att sådant här 
har Oskar löst, i flera av de mest 
kända sångerna, genom att sjunga 
även den spanska originaltexten i 
slutet av sången, och ibland i bör-
jan också. Bra! 

Människovärdeslinjen är ett 
gediget verk av Oskar Wigren, 
sjuksköterska från Umeå, 
uppvuxen i Burträsk. Oskar gör 
sina skivor själv, och publicerar, 
som i det här fallet, på Youtube, 
Open Spotify, Soundcloud och 
som CD. 

På CD:n finns också två 
extra nummer: Ches avskedbrev 
och Fidelidad. De här två låtarna, 
gjorda av Oskar Wigren själv, är 
tidigare publicerade på en annan 
av Oskars många egenproducerade 
skivor, Ett spöke går genom Europa. 

En liten avigsida med de 
egenproducerade skivorna, är att 
det är ganska svårt att hitta bak-
grundsfakta om låtarna, och om 
produktionen som helhet. Kom-
positörsnamnen är tydligt angivna 
på Youtube, men det är också de 
enda fakta man får om låtarna. 

Men, det är små anmärkningar 
på ett stort och väl genomfört 
arbete av artisten Oskar Wigren! 
Här på Människovärdeslinjen, 
har han gjort ett antal kubanska 
sånger kända för en större pub-
lik – oerhört väl spelat, välsjunget 
och med fina översättningar till 
svenska. 

En skiva att ta fram och spela 
när man känner sig lite deppad 
i kampens motgångar, låtar som 
gör det lättare att våga ta kamp, 
sluta ta skit. Men också en skiva 
att ta fram när man vill känna sig 
glad och stark, vill sjunga med och 
känna, att vi är inte ensamma i 
världen! 

Hervor Björne, Umeå 

Oskar Wigren
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Konfiskeringar och nationaliseringar i Kuba

Konfiskeringarna utfördes 
av ”Ministeriet för Återskaff
ande av förskingrade tillgångar” 
som beslagtog, utan ersättning, 
tillgång ar som införskaffats ge-
nom stöld och korruption. 

Ett sådant exempel är José 
López Vilaboy, vars familj från 
Miami nu kräver äganderätt till 
Kubas flygbolag Cubana de 
Aviación och den Internationella 
flygplatsen José Martí i Havanna. 
Efter revolutionen öppnades 27 
ärenden för olagligt berikande mot 
López Vilaboy, medhjälpare till 
diktatorn Batista. Som så många 
andra brottslingar flydde han från 
Kuba och fick skydd i USA. 

Nationaliseringar är något helt 
annat där det fanns en fond för 
ersättning och amorteringsplaner 
på 20 till 30 år som gav ersättning 
till de som fick sina tillgångar 
nationaliserade. Något som en stat 
har rätt att göra. 

Kuba ingick avtal om 
ersättning med företagen från 
Schweiz, Spanien, Frankrike och 
Storbritannien. USA vägrade 
förhandla och gick istället in för 
krig: USA bröt förbindelserna, 
införde blockaden och tillgrep till 

USA säger sig grunda sin så kallade Helms-Burtonlag, som sanktionerar företag som investerar i Kuba, 
på att revolutionen i början på 1960-talet genomförde konfiskeringar* och nationaliseringar**. Det 
handlar om två väldigt olika saker, som media blandar ihop och fördunklar. Här får vi lära oss mer. 

och med en väpnad intervention 
mot Kuba. 

Washington förbjöd all 
dialog med Kuba och kubanska 
företag. Stora företag som Esso 
(idag Exxon Mobile) förkastade 
ersättningsförslagen då, och nu 
söker man istället ersättning med 
hänvisning till HelmsBurton. 

I tidningar som spanska El País 
kan vi läsa att ”nationaliseringar 
utan ersättning utlöste det nord
amerikanska embargot mot Kuba”. 
Utan att förklara varför ersättning 
inte betalades ut. 

Nationaliseringarna 
minskade de enorma sociala 
klyftorna som fanns i Kuba. 
Så påverkade jord reforms
lagen företag som United Fruit 
Company. Samtidigt förbättrade 
lagen på ett genomgripande 
sätt livsförhållandena för 
lantarbetarfamiljer, ca en tredjedel 
av befolkningen. På landet 
saknade 90 procent elektricitet, 
60 procent levde i baracker utan 
rinnande vatten, 43 procent var 
analfabeter. Så såg misären ut på 
Kuba då, vilket medierna, inte 
bara de i Miami, nu försöker 
försköna. 

Vita Huset vägrade förhandla 
och satsade på att med militärt 
våld störta Kubas regering. Som i 
Iran 1953, efter att landet nationa
liserade oljan, eller som i Guate-
mala 1954, efter att landet ville 
genomföra en jordreform, eller 
som i Chile 1973, efter att landet 
nationaliserade kopparn. 

En kriminell historia som 
fortfarande är aktuell när det 
gäller Kuba, trots att dess 
konsekvenser minimeras eller 
tystas ner i medierna. Som också 
förtiger att förhandlingar om 
kompensation skulle kunna 
upptas när som helst. Men då 
självklart också förhandlingar om 
de ekonomiska skador som 60 års 
blockad åsamkat Kuba. Det skulle 
vara en verklig process för fred. 
Varaktig och rättvis. Eller hur?

Cubainformación 3 mars 2020  
(med utförliga källhänvisningar) 

* att konfiskera betyder att ta i 
beslag, dra in till staten, beslag-
ta utan att ge full ersättning 

** att nationalisera är att förstat-
liga, att privat egendom övertas 
av staten eller av samhället 
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Resa till Kuba med Brigad? Bra idé – men inte nu! 
Svensk-Kubanska Föreningen erbjuder vanligtvis flera olika brigader 
under året. Men i år blir det ingen Första Maj eller att åka på sommar

brigad. Vi brukar ha en brigad kring Che Guevaras minnesdag i 
oktober, men nu kan det istället bli en brigad i november. 

Nordiska Brigaden planeras gå i mitten av december över jul och nyår. 
Vill Du veta mer ska Du följa informationen på vår hemsida!

www.svenskkubanska.se 

Ta kontakt med SVENSKKUBANSKA FÖRENINGEN

LYSEKIL José Hernández, 0706-68 62 36 
 jose.hernandez@telia.com 
MORA Vivi Sandström, 0706-35 84 31 
 sandstromvivi@gmail.com 
NORBERG Arne Andersson, 0703-73 98 51 
 over-stock-och-sten@telia.com 
NYBRO Johan Karlsson, 0705-62 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, 0706-67 79 31 
 sven.osten.andersson@gmail.com 
SKELLEFTEÅ Sune Marklund, 0702-45 41 52 
 sune.marklund@allt1.se 
STOCKHOLM Rolando Zanzi 
 svenskkubanska.sth@gmail.com 
SUNDSVALL Bertil Olsson, 060-10 13 57, 0702-25 41 05 
 bertil.olsson@bredband.net 
SÖDRA SKÅNE Elizabeth Maturana, 040-63 20 647 
 0739-27 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, 0727-18 63 94 
 oskar_wigren@yahoo.com 
UPPSALA Stefan Bergström, 0708-21 69 61 
 svenskkubanska.uppsala@gmail.com 
VALDERMARSVIK Karl Tingström, 0123-320 11 
VÄSTERÅS Björn Berggren, 021-12 11 17 
 bjorn.erik.berggren@gmail.com 
VÄXJÖ Juan Carlos Sepúlveda, 0702-07 89 96 
 coto55@hotmail.com 
ÖSTERSUND Christiaan (Kick) Leijnse, 0730-43 78 69 
 k.ch.leijnse@gmail.com 

AVESTA Lars Steiner, 0730-40 93 41 
 brovallen@hotmail.com 
BODEN Anna-Greta Wallmark, 0703-71 97 89 
 anna-greta.wallmark@bredband.net 
BORLÄNGE Daniel Thomsson, 0709-64 60 66 
 gluntensvag@hotmail.com 
BORÅS Ronny Larsson, 0738-26 93 33 
 ronlar52@gmail.com 
ESKILSTUNA Tomas Widén, 0709-45 63 81 
 tomas.widen@efolket.se 
GÖTEBORG Claudio Alvarez, 0702-59 17 71
 svensk.kubanska.goteborg@gmail.com 
HAGFORS Hans Skagerlind, 0705-55 92 91 
 uh.skagerlind@live.com 
HALMSTAD Bror Persson, 0702-03 14 88 
 brorpersson@telia.com 
HELSINGBORG Lars Nilsson, 0761-13 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, 0706-92 96 00 
 kubajonkoping@hotmail.com 
KARLSKRONA Ulf Bjerén, 0455-175 95 
 ulf@bjeren.se 
KARLSTAD Adam Maxe, 0761-36 81 77 
 adam_vikingen@outlook.com 
KUNGÄLV Eva Brunsten Mattsson, 0730-63 84 93 
 eva.b.mattsson@telia.com 
LUDVIKA Marcus Wetterberg, 0761-42 41 43 
 marcus.wetterberg@gmail.com 
LULEÅ Jan Englund, 0703-38 40 44 
 jan.g.englund@gmail.com
LUND Lars Nerpin, 0702-72 55 27
 larsnerpin@outlook.com 

Ordförande
Zoltan Tiroler, 0706-73 09 10
kubajonkoping@hotmail.com

Svensk-Kubanska Föreningen 
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
tel: 08-31 95 30, info@svensk-kubanska.se 
www.svensk-kubanska



Kuba är mobiliserat för att mycket disciplinerat bekämpa 
pandemin inom det egna landet. Hälsoministeriets insti-
tut Pedro Kourí leder den medicinska strategin. Genom 
den europeiska solidaritetsorganisationen mediCuba-
Europa har vi i Sverige redan bidragit i den kampen. 
20172019 har vi i Sverige genom vår penningin-
samling Mediciner för Kuba donerat samman-
lagt över en miljon kronor till utbyggnaden av laboratori-
er med senaste tekniken för diagnosticering på molekylär 
nivå av olika infektionssjukdomar såsom zika, dengue 
och nu Coronaviruset och sjukdomen Covid19. 

Tre laboratorier finns nu i olika delar av Kuba: 
Havanna, Santa Clara och Santiago de Cuba. mediCubas 
medlems organisationer i 14 europeiska länder har solidar-
iskt bidragit till detta projekt som just blivit klart. Ex-
pertis från mediCubaSchweiz har haft en viktig roll när 
det gäller tekniskt samarbete och utbildning i den nya 
tekniken. 

Nu 2020 kom Covid19! Det behövs en förstärkning 
av framförallt laboratoriernas för brukningsmaterial och 
skyddsutrustning för personalen. Kuba är mobiliserat för 
pandemin, men har hittills jämförelsevis endast få fall, 
814, och 24 avlidna (15 april). Tack vare Kubas avancerade 
hälsovårdssystem med dess nätverk av familjeläkare 
under lättas att hitta personer med symtom. Hälsovården 
och folkrörelserna säkerställer att information når ut, 
och bidrar till att ge en korrekt bild av läget i nationen. 
Medicinar studenter deltar i den uppsökande verksam
heten. Kuba har mer än tre gånger så många läkare per 
tiotusen invånare och gratis sjukvård, jämfört med det 
rika USA där tiotals miljoner inte har råd med sjukvård.

Det har redan blivit ett stort bortfall av inkomster från 
framförallt turismen. Samtidigt drabbas landet alltjämt 
av USA:s blockad som försvårar för Kuba att importera 
material för att bekämpa pandemin. Kubas ledning säger 
att landets prioritet nu är att skydda den egna befolkning
en, men samtidigt skall man fortsätta att också prioritera 
läkarbrigaderna till andra länder som kämpar mot pande-
min. Genom vår insamling Mediciner för Kuba och sam
arbetet i mediCubaEuropa kan vi bistå Kuba i arbetet 
mot Covid19 och samtidigt stärka den internationella 
solidariteten!

www.svensk-kubanska.se
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 i kampen mot Covid-19

Varje bidrag 
- litet eller stort - 
är viktigt 

Stöd Kuba


