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Ledare
DE INSTÄLLDA ARRANGEMANGENS ÅR

2020 blev de inställda arrangemangens år. 
Möten, turnéer, brigadresor till, och spanskstudier 
i, Kuba ställdes in. Medan vissa slagit sig till 
ro med argumentet att det inte går att göra 
något, så har andra visat att det visst går. Vi 
har begåvats med två nya lokalorganisationer 
under året. Containerkampanjen har redan givit 
många positiva resultat. Genom intensivt arbete 
i sociala nätverk, utskick och telefonkontakter, 
har vi faktiskt lyckats att fortsätta växa och har 
genomfört 2020 med hedern i behåll. Ett gott 
betyg åt Svensk-Kubanska.

För kubanerna har det varit det hårdaste året 
sedan 1990-talets ”Specialperiod”. USA:s allt 
våldsammare stryptag har fått allvarliga verkningar. 
En kraftig ekonomisk tillbakagång har medfört 
brist på viktiga varor, timslånga köer, elavbrott 
och svårigheter till ett normalt liv. Orsakerna har 
vi angett många gånger: blockaden, Venezuelas 
ekonomiska sammanbrott i kombination med 
USA:s sanktioner mot rederier som trotsar 
oljeembargot och, för att göra det än värre; 
pandemin.

1 januari 2021 genomfördes den efterlängtade 
valutareformen. De dubbla valutorna, som 
infördes med avsikten att skydda de svagaste, 
har medfört orättvisor och skevheter i 
ekonomin. Den har drivit människor till 
turistnäringen och eftersatt de offentligt anställda. 
Valutasammanslagningen sker i kombination 
med en rad andra ekonomiska reformer. Det ger 
förutsättningar för att på sikt öka välbefinnandet. 
Förhoppningen är en sundare, mer solidarisk 
och rättvis fördelning. Vi följer utvecklingen i vår 
tidskrift och hemsidan.

Vänder vi blicken mot regionen är det naturligt 
att framhålla den enorma segern som demokratins 
återupprättande i Bolivia innebär. Lika snabb 

som Sveriges utrikesminister Ann Linde var att 
ställa sig bakom Bolivias kuppmakare 2019, lika 
snabb var hon att döma ut parlamentsvalet nyligen 
i Venezuela, där president Maduros parti vann 
stort. Redan långt tidigare hade USA, och därmed 
Sverige, bestämt sig för att valet var illegitimt.

Det vi vet säkert om 2021 är att kampen går 
vidare. Det socialistiska Kuba är oerhört betydelse-
fullt i kampen för sociala framsteg och anständiga 
villkor i Latinamerika. Det kubanska samhällsbyg-
get, med humanismen som ledstjärna, är av största 
vikt för hela den progressiva mänskligheten. För 
den kubanska revolutionens fortlevnad är det som 
sker i omvärlden av stor betydelse. Folkens kamp, 
som inspireras av Kubas exempel, i Chile, Colom-
bia, Peru, Haiti, Honduras påverkar inte bara dem 
själva. 

Svensk-Kubanskas Föreningens arbete för 
solidaritet med det progressiva Latinamerika och 
mot den USA-anpassade svenska utrikespolitiken 
är vårt bidrag till den världsomfattande kampen. 
Föreningen har alltmer positionerat sig som den 
enda landsomfattande organisation som solidariskt 
ställer upp, inte bara för Kuba, utan för hela det 
Latinamerika som vill göra sig fritt från USA, och 
istället skapa solidarisk integration. För att kunna 
göra det långsiktigt är en föryngring nödvändig. 
Också fortsatt tillväxt av antalet medlemmar 
är en förutsättning för större genomslag i vårt 
solidaritetsarbete. Svensk-Kubanska ingår i 
en bred (man ännu alltför svag) freds- och 
antiimperialistisk rörelse. I denna spelar vi en 
viktig roll. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara 
med.

Som vår nyligen bortgångne, och mycket 
saknade, medlem Sven Wollter brukade säga:
 ”Ett liv i kamp är ett gott liv.”
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Bäst på mänskliga rättigheter: 
KUBA!

Att Kuba inte skulle respektera de mänskliga 
rättigheterna är en total lögn. Utan att dölja 

brister och begränsningar så är Kuba ett av de 
länder där de mänskliga rättigheterna iakttas mest 
genomgripande och är mest omfattande. 
 Om vi gör en objektiv jämförelse mellan 
Kuba och andra nationer i Latinamerika och 
Karibien, så är det lätt att bekräfta att brott mot 
MR är betydligt mer omfattande i dessa länder, 
där de i många fall är mycket allvarliga och 
systematiska. Något som inte existerar i Kuba. 

När det gäller medborgerliga rättigheter (MR 
av första generationen) frågar vi oss: I vilket 
land har man genomfört 130 000 möten bland 
medborgarna för att debattera förslaget till ny 
Grundlag, innan den utsattes för folkomröstning? 
Vilken regering har diskuterat ekonomiska 
reformer på varenda arbetsplats och på varenda 
skola i landet?

När det gäller ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (MR av andra generationen) 
så, trots omfattande varubrist på grund av en 
ekonomisk blockad, är framgångarna odiskutabla 
i en Amerikansk kontext. Enligt UNICEF är 
Kuba det enda land i Latinamerika utan allvarlig 
undernäring bland barn; enligt FAO landet med 
lägst andel felnäring; enligt UNESCO är Kuba det 
enda land i Amerika som till 100 procent uppfyllt 
Målen för utbildning för alla; enligt Världsbanken 
är Kuba det land i världen som lägger högst andel 
av sin bruttonationalprodukt på utbildning; enligt 
PNUD har Kuba ett högt index för mänsklig 

utveckling; enligt WHO är Kuba landet med lägst 
barnadödlighet i Amerika och det första land i 
världen som eliminerat överföring av HIV-AIDS 
från mor till barn.

Slutligen är Kuba ett exempel på utveckling 
av MR i tredje generationen, det vill säga 
rättigheter kring solidaritet. Kuba är ett fattigt 
land som avsätter mer än 3 procent av sin BNP 
till samarbete Syd-Syd. Det gäller särskilt inom 
det medicinska området och nu nomineras de 
internationella kubanska läkarbrigaderna till 
Nobels Fredspris 2021. Det kubanska programmet 
Ja, jag kan (Yo si puedo) har redan lärt 10 
miljoner människor att läsa och skriva runt om 
i världen. Operation Mirakel, som genomför 
ögonoperationer, har återgett sex miljoner fattiga 
latinamerikaner synen.

Den mediala och psykologiska krigföringen 
framställer Kuba som ett land som kränker de 
mänskliga rättigheterna. Samtidigt tystar de 
ner eller förtiger effekterna av den kriminella 
blockaden från USA:s regering, den största, mest 
systematiska, massiva och flagranta kränkningen 
av hela det kubanska folkets mänskliga 
rättigheter. En blockad som intensifierats med 
130 nya sanktioner de senaste två åren. 50 av 
dem under brinnande pandemi; eliminering av 
penningförsändelser, förbud mot flygförbindelser, 
förbud mot kryssningsfartyg, införande av hela 
Helms-Burtonlagen, sanktioner mot företag 
som investerar i Kuba, förföljelse och böter mot 
rederier som transporterar olja till Kuba osv.

På grund av allt detta: Vi kräver ett slut på 
blockaden mot Kuba; ett slut på inblandning 
och undergrävande verksamhet från USA:s 
regering; ett upphörande av mediemanipulationen 
mot Kuba och lögnerna om hur de mänskliga 
rättigheterna tillämpas.  

Baskisk-spanska solidaritetsorganisationer, Cubainformacion 
Översättning: Zoltan Tiroler

Kampanjer från USA:s regering, med massivt 
stöd från de stora medieföretagen, sprider 
budskapet i världen att Kuba inte respekterar 
de mänskliga rättigheterna (MR). Senaste 
exemplet är den från USA betalda gruppen 
“Movimiento de San Isidro”
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Översättning: Zoltan Tiroler

Kuba först i ledet 
att erbjuda billigt Covid vaccin

Nyligen undersökte Democracy Nows Amy 
Goodman frågan om ”Folkets Vaccin”. De 

som intervjuades av Goodman efterlyste en snabb 
och ekonomiskt åtkomlig möjlighet att vaccinera 
i 3:e världen. Men inget nämndes om det kanske 
mest lovande av alla möjliga vacciner. Den för-
summade källan är inte bara lovande, men avslöjar 
också den svindel som de stora läkemedelsföre-
tagens orimliga priser på de förväntade Covid-19 
vaccinen utgör. Vissa läsare kanske blir förvånade 
när de får veta att källan till det lovande vaccinet är 
Kuba.
 Faktum är att Kuba är den första nation i 
Latinamerika som fått auktorisation från WHO att 
utföra officiella test med sina fyra olika vaccin som 
det har under utveckling. Försöken har redan pas-
serat de första kliniska stadierna. Lovande resultat 
så här långt gör att Kuba ser fram emot att, gratis, 
vaccinera hela sin befolkning på knappt 12 miljo-
ner fram till april.
 Vaccinen som testas kallas Soberana 01, 
Soberana 02, Abdala (CIGB66) och Mambisa 
(CIGB669). Ingen av dem kräver låga temperatu-
rer för att bevaras. Mambisa förtjänar särskild upp-
märksamhet, eftersom den inte tas med sprutor, 
utan inhaleras.
 Att inte ens en källa som Democracy Now 
rapporterar om denna utveckling visar hur bolags-
medierna döljer alla nyheter från ett socialistiskt 
land som skulle illustrera hur deras ekonomier är 
överlägsna att ta fram högkvalitativ och gratis häl-
sovård till medborgarna, också under den världs-
omfattande pandemin. Eftersom det inte är profit 
som driver utvecklingen i Kuba så kommer det att 
kunna leverera sitt vaccin till ett drastiskt mycket 
lägre pris än vad dess kapitalistiska motsvarigheter 
kan göra.

Denna förutsägelse baseras på det faktum att 
Kuba länge levererat vaccin och läkare, framfö-
rallt till länder i Syd, men också till Italien under 
Covid-19s första våg. Dessutom har Kuba, med en 
läkartäthet högre än någon annanstans i världen, 

effektivt kunnat begränsa coronavirusinfektio-
nerna. Det trots de stora leveransproblem som 
orsakas av USA:s fortsatta blockad.
 Alla dessa faktorer – den höga läkartät-
heten, den relativt goda kontrollen av Covid-19, 
Kubas vetenskapliga förmåga och exporten av häl-
sovård till andra länder – sker tack vare visionerna 
och förutseendet hos Fidel Castro, den respektera-
de och tidigare ledaren för detta land. I början på 
1980-talet tog han initiativ till en kubansk bio-
teknologisk utveckling, i stor utsträckning för att 
möta USA:s blockad och dess ihärdiga försök att 
hindra ön från att kunna köpa mediciner. Det re-
sulterade i 20 forskningscentra och 32 företag som 
sysselsätter 20 000 personer under den statliga 
paraplyorganisationen BioCubaFarmaCorporation. 
Nyligen twittrade talespersoner med anknytning 
till företaget ” Det #KubanskaVaccinetCOVID19 
är tillägnat den som sådde drömmar: Fidel. Vår 
hyllning till den som trodde på styrkan och framti-
den för #KubanskVetenskap.” 
 BioCubaFarma tillverkar 8 av de 12 vaccin 
som Kuba använder för att immunisera sin be-
folkning mot sjukdomar som mässling och polio. 
Kuba har också exporterat hundratals miljoner do-
ser vaccin till fler än 40 länder, huvudsakligen mot 
hjärnhinneinflammation, meningitis, och hepatit B.

Slutsats: Allt detta är bara ytterligare en illustra-
tion till socialismens effektivitet vid kriser som 
Covid-19 pandemin. Till och med ett fattigt och 
blockerat land som Kuba kan svara på en kris utan 
att hålla sjuka människor som gisslan för kraven 
från privatiserade monopol som de jättelika läke-
medelsföretagen. De senares krav på gigantiska 
vinster, baserade på (i huvudsak offentligt finan-
sierad) forskning är inte annat än en simpel ideolo-
gisk täckmantel för en företagsgirighet som ingen 
av oss borde ställa upp på.

Vaccin till folken kan produceras snabbt och billigt 
– trots förtiganden till och med i Democracy Now.

Cuba Support Group
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DET MONUMENTALA HYCKLERIET

I de sista dagarna av denna skamliga, isolerade, 
hatiska regim i Vita Huset har hans lakejer i 

UD, under ledning av den reaktionäre och löjlige 
Michael Pompeo, beslutat att placera det revolu-
tionära och socialistiska Kuba på den godtyckliga, 
surrealistiska och groteskt skenheliga listan över 
”stater som stödjer terrorism.”
 Det är en uppenbar åtgärd för att hindra, 
eller åtminstone skapa formella hinder och före-
vändningar för att försena, varje potentiell presi-
dentorder från Bidenadministrationen att lätta på 
några av alla de anti-kubanska presidentorder som 
Trump utfärdat de senaste fyra åren. Dessa åtgär-
der har fördjupat USA:s kriminella blockad mot 
Kuba och medfört stora ekonomiska störningar 
och mänskligt lidande på ön. Vilket förstås är själ-
va avsikten!
 

Dessa åtgärder syftar till att strypa den kubanska 
regeringen och staten mitt under Covid-19 pan-
demin, vid en tid när Kuba gör häpnadsväckande 
framsteg i kampen mot pandemin hemma – och 
är ett inspirerande och effektivt exempel på sin 
medicinska internationalism och solidaritet. Något 
som inte kan döljas eller förtalas med framgång. 
Tvärtom, Kubas exempel är allmänt respekterat 
och älskat i hela världen. Och Pompeo vet det! Det 
gör också Biden och hans team.

Det finns inget behov av att här lägga mer tid 
på att peka på det vulgära, cyniska och skamlösa 
hyckleriet från USA:regeringens patetiska bräkan-
de om ”terrorism” eller ”mänskliga rättigheter” i 
allmänhet och om Kuba i synnerhet – som i årti-
onden varit offer för direkt eller indirekt USA-fi-
nansierad terrorism.
 Det är lätt att visa också med officiella 
dokument och Kongressrapporter. Det är känt 
överallt och hatas överallt, liksom av många miljo-
ner i USA. USA:s hemliga operationer har sedan 
revolutionens seger 1959 innefattat mord, bom-
battentat, ekonomiskt sabotage och till och med 
biologisk krigföring. Vi kan till det lägga Washing-
tons historiska lista över att skapa, stödja, finansie-
ra, beväpna och vidmakthålla varenda blodbesud-
lad militär och halvfascistisk regering i Amerika, 
beslutna att eliminera demokratiska rättigheter och 
trycka ner arbetande människor i skiten. För att 
hindra spridning av det socialistiska Kubas kraft-
fulla exempel, eller något annat progressivt system 
i Amerika. Idag, i ljuset av pandemin, framstår 
nödvändigheten av revolutionära förändringar allt 
tydligare. Kuba fortsätter att vara bålverket och 
fyrbåken för sådana förändringar i det arbetande 
folkets och nya generationers intresse.
 Detta skamliga hyckleri understryks när vi 
tittar på det som hände 6 januari 2021 vid Kapi-
tolium. Washington har ingen moralisk rätt eller 
trovärdighet att attackera Kuba. Imperialistiska 
gangsters som bor i glashus borde inte kasta sten. 
Städa upp i ditt eget hus! Rensa upp i din rasistiska 
polis och ditt kriminella rättssystem! Kom till rätta 
med din egen mördande och skrämmande brist på 
ledarskap under Covid-19 pandemin! I Kuba finns 
inga Georg Floyds, Breonna Taylors eller halvfas-
cistisk mobb som stormar Kapitolium i Havanna!
 Medan Pompeos föraktliga påbud helt 

Under sina sista dagar har Trump-Pompeoadministrationen fört upp Kuba över en lista på 
länder som USA påstår stöder terrorism. Kuba har förlorat över 3 000 medborgare som dödats 
i attentat från USA. Över 2 000 har invalidiserats eller skadats för livet. Någon terrorism från 

Kubas sida har USA inte ens försökt påvisa. Att sätta upp Kuba på listan innebär automatiskt 
ytterligare svårigheter för ön i dess internationella relationer. Allt för att framkalla ”svält och 

desperation”, som USA-politiker har uttryckt det. 

Förre CIA-chefen Michael Pompeo. Religiös fanatiker. Trumps 
trogne utrikesminister. Har lovat att störta regeringarna i Venezuela, 
Nicaragua och Kuba. 

International US-Cuba Normalization Conference Coalition 
Översättning: Zoltan Tiroler
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klart görs ur ett läge av politisk svaghet – och med 
enbart ett sandkorn av folkligt stöd i USA, Ameri-
ka och internationellt – kan det, i den byråkratiska 
labyrinten och svarta hål av USA:s antikubanska 
politik bli en ursäkt och förevändning för Biden att 
inte göra något åt Kubapolitiken. Oavsett, bland 
de hetaste potatisarna som Trumps gangsterregim 
kastat i knät på Biden, är de politiska konsekven-
serna av de många misslyckandena i Amerika – 
och mot Venezuela, Bolivia och särskilt Kuba.

Om bara fyra månader, 21 maj, kommer FN:s 
Generalförsamling, ännu en gång, med ökande 
ilska och förakt, med överväldigande majoritet 
rösta mot USA:s antikubanska politik. Några 
månader senare, i augusti, planeras ett amerikanskt 
toppmöte. Traditionellt under överinseende av det 
diskrediterade Organization of  American States, 
OAS, med högkvarter i Washington. Där kommer 
ännu en gång USA:s isolering och hatet mot dess 
anti-kubanska politik visas. Bägge dessa händelser 
kommer att bemötas av protester från blockadmo-
ståndare, organiserade av US-Cuba Normalization 

Conference Coalition.
 Låt oss minnas att det var den förned-
rande isoleringen av USA:s antikubanska politik 
i FN och vid OAS´ toppmöten, år efter år, som 
fick Obama att göra en historisk reträtt och skifta 
Kubapolitik 2014-2015. Men lagarna som reglerar 
USA:s blockad förblev intakta och genomdrivs 
fortfarande.
 Biden indikerade under valkampanjen 
en återgång till den politik som Obama införde 
under sin andra mandatperiod. Den infördes med 
presidentorder och återupprättade diplomatiska 
förbindelser och lättade på restriktioner mot resor, 
utbyten och andra åtgärder. Det hade kunnat leda 
till en normalisering av relationerna; dvs ett legalt 
avskaffande av hela knippet av USA:s ekonomiska, 
kommersiella, finansiella och resesanktioner och 
deras extraterritoriella tillämpning. Men som vi vet 
gick Trump-Pompeo i rakt motsatt riktning.  

  Kuba kämpar vidare - med humaniteten som ledstjärna
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KUBA: De ekonomiska reformerna 
har trätt i kraft

Landet har ställts inför att turismen upphört, som 
en konsekvens av Covid-19. Detta har påtagligt påver-
kat de inkomster landet får i utländsk valuta och Kubas 
BNP. Samtidigt har landet satsat mer än 1,5 miljarder 
pesos och över 100 miljoner dollar för att bemöta pan-
demin i det nationella hälsovårdssystemet.
Den allt hårdare blockaden som USA tillämpar har or-
sakat skador som för första gången i historien överskri-
der 5 miljarder dollar på ett år. En dubbel folkmords-
politik i en period när samtidigt det dödliga viruset 
sprider sig i världen. 2020 kommer därför att vara ett år 
av avsevärd ekonomisk tillbakagång, en betydande brist 
på hårdvaluta och brist på varor och tjänster vilket har 
en uppenbar inverkan på kubanernas liv och livskvali-
tet.

Inför denna komplicerade situation har Kubas 

regering arbetat intensivt för att justera den ekonomis-
ka planen och skapa en ekonomisk utvecklingsstrategi 
som svarar mot omedelbara behov och problem som 
uppdagats eller fördjupats under nuvarande omständig-
heter.
 Strategin är baserad på grundläggande prin-
ciper i Kubas socialistiska ekonomiska modell, men 
syftar till att eliminera hinder och föråldrade tillväga-
gångssätt. Det är baserat på att behålla den centralise-
rade planeringen av ekonomin, men ge större självstän-
dighet till affärssektorn. Denna, och den icke-statliga 
ekonomin, omformas. Marknaden regleras indirekt och 
med icke-administrativa metoder. Det handlar om att 
öka den interna efterfrågan, öka den inhemska pro-
duktionen och motarbeta import-mentaliteten, främja 
export, uppnå att olika ekonomiska aktörer komplette-
rar varandra, stimulera konkurrenskraft, effektivitet och 

Valutasammanslagning i Kuba

Övergången från tre till en sammanslagen valuta inleddes den 1 januari.
Med start 1 januari 2021, efter ett årtionde av förberedelser, började processen med att  slå ihop de 3 valutorna i 
Kuba. Därmed upphör en av de två nationella valutorna i landet och den växlingsbara  peson. (CUC). Processen 
förenar de nuvarande växelkurserna, den konvertibla peson upphör att existera samtidigt med en allmän löne- och 
prisreform och ett gradvis avskaffande  av ”alltför stora subventioner och icke motiverade gratifikationer ”.

Den 10 december 2020 tillkännagav Kubas president på radio och tv att den av 
den komplexa processen  med att slå samman de 3 valutorna som cirkulerat i 
Kuba till en. Processen presenteras  i ett omfattande kompendium med nya lagar, 
förordningar, regeringsbeslut och departementsbeslut och uttalande från 
Högsta Domstolen. Regeringsföreträdare har sedan dess medverkat i National-
församlingen (parlamentet), såväl som i TV och press, för att klargöra alla 
förändringar och svara på de många frågor som kommer från allmänheten. 
En av de frågor som mest bekymrat befolkningen var höjda elpriser. Regeringen 
svarade med en sänkning av de priser som ursprungligen planerades, vilket folk 
välkomnade.  

Telesur
Översättning: Eva Björklund 

Kuba inför ett ekonomiskt vägskäl
Randy Alonso Falcon, Cubadebate 
Översättning: Zoltan Tiroler

De kombinerade effekterna av den internationella ekonomiska krisen, fördjupad av pandemin, samt den 
extremt intensifierade USA-blockaden (med över 130 nya blockadåtgärder under de två senaste åren) har 
slagit hårt mot Kuba.

Bild: unsplash.com
Ricardo IV Tamayo
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sparande. Samtidigt ska en miljöpolitik i harmoni med 
social ordning vidmakthållas, Ministerrådet har defi-
nierat 16 nyckelområden för utveckling. Bland dessa 
prioriteras livsmedelsproduktion. Kuba importerar i ge-
nomsnitt livsmedel för 2 miljarder per år. Likaså sock-
erindustrin, turism (som står för 10 procent av BNP), 
professionella tjänster (den viktigaste inkomstkällan för 
utländsk valuta), den biofarmaceutiska industrin och 
biomedicinska produkter, telekommunikationer och 
energi.
 Åtgärderna som antagits syftar till att öka livs-
medelsproduktionen i allmänhet, främja exportproduk-
ter, stärka statliga företag, decentralisera tilldelning och 
användning av utländska valuta i ekonomin, förbättra 
och expandera den icke-statliga sektorn, uppmuntra 
decentraliserad utveckling i provinser och samhällen 
och öka IT-användningen i samhället.

Ett viktigt steg i strategin är övergången till en 
valuta i landet, något som sker från 1 januari 2021. För 
närvarande cirkulerar två inhemska valutor (CUC och 
CUP) och det finns två växelkurser (en för enskilda och 
icke-statliga enheter och en annan för statliga företag 
och institutioner) som gör hanteringen av ekonomin 
komplex. De dubbla valutorna snedvrider ekonomins 
storlek och effektivitet. Enbart CUP kommer att finnas 
som legalt betalningsmedel och det kommer bara att 
finnas en officiell växlingskurs, som för närvarande är 
24 CUP för en US-dollar.
I samma veva kommer ett antal subventionerade- och 
gratistjänster att avskaffas. Samtidigt bibehålls under-
stöd på över 30 miljarder pesos för social rättvisa. Pri-
sökningar kommer att ske enligt devalvering, samtidigt 
som löner, pensioner och socialt stöd kommer att öka.

Förändringarna bör leda till att alla aktörer inom 
ekonomin har samma villkor vilket i sin tur bör öka 
konkurrenskraft och effektivitet för att uppmuntra 
export och minska import. Det bör bli en stimulans 
för att arbete ska vara den viktigaste källan till inkomst 
(och inte subventionerade/ gratis produkter). Eko-
nomin och finanserna ska vara mer transparenta och 
mätbara.
 En komplex och omfattande process som den-
na innebär risker som högre inflation än förväntat, med 
de sociala konsekvenser som det skulle orsaka. Därför 
stärks mekanismer för priskontroll samtidigt som man 
strävar efter att öka tillgången på varor och tjänster, 
framförallt från inhemska källor. Till detta kommer 
vissa butiker där man betalar i hårdvaluta. En impopu-
lär, men nödvändig åtgärd för att förhindra utflödet av 
hårdvaluta till utlandet som skett under senare år. Det 
som ett resultat av inköp i närliggande marknader som 
sedan säljs på den informella marknaden i Kuba.

2021 kommer att vara ett viktigt år för att försöka 
få fart på den kubanska ekonomin, trots de svårigheter 
som omvärlden erbjuder. Att fördjupa den ekonomiska 
strategin; att undanröja hinder och att agera kreativt är 
nödvändigt för att detta ska fungera. En måttlig tillväxt 
av ekonomin förväntas, liksom tillväxt för så gott som 
alla exporterbara varor och tjänster. Även detta kom-
mer att vara otillräckligt för att nå de nivåer som rådde 
2019. Kuba utkämpar sin egen strid mot demonerna 
i form av den ekonomiska krisen och blockaden. Det 
gör det med oberoende, suveränitet och med folkligt 
deltagande för att hitta lösningar som bevarar den soci-
ala rättvisa som revolutionen uppnått och försvarat. En 
enorm utmaning i dessa turbulenta tider som vi 
lever i.  

Svensk-Kubanskas motsvarighet i Norge, Cubaforeningen, har beslutat att skänka 
100 000 norska kronor till kampanjen ”En container till Kuba!” Cubaforeningen skriver:

 Kuba är hårt drabbat av USA:s 60-åriga krigföring som under de senaste åren trappats upp ytterligare. 
Samtidigt har Covid-19 pandemin förstärkt problemen.

 Ett exempel på det är att inkomsterna från turismen, en av de viktigaste källorna till hårdvaluta, 
har kapsejsat så gott som fullständigt på grund av pandemin. Dessvärre kommer inte ett nytt styre 
i Vita Huset att i ett första skede påverka sanktionerna på ett påtagligt sätt. Därför är vår solidaritet 

med Kuba högst nödvändigt.
 Kampanjen ”En container till Kuba!” drogs igång av Svensk-Kubanska Föreningen. Målet 

är att skicka en container med nödvändiga artiklar till Kuba. Containern skickas till Hoguin i östra 
Kuba och kommer att gynna lokala och regionala inrättningar. Kampanjen förs i samarbete med det 
kubanska ICAP (Kubanska Institutet för Vänskap mellan folken) och solidaritetsorganisationerna 

Emmaus Åkvarn, Brödet & Fiskarna i Västerås och andra föreningar inom Praktisk Solidaritet. Också 
Dansk-Kubanska Föreningen har anslutit sig och bidragit med donationer.

Styrelsen för Cubaforeningen, Norge 21-01-09

Cubaforeningen i Norge stöder ”En container till Kuba” med 
100 000!
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Kuba: ekonomiska reformer får effekter

Det är måndagen den 28 december, på mor-
gonen. Framför arbetsförmedlingen väntar 

flera personer i kö. Nästan alla unga, försjunkna i 
sina mobiltelefoner. På frågan vad de vill, svarar de 
samfällt: “vi söker jobb”. Några säger att det kom-
mer att bli svårt att bara driva omkring framöver.

José Manuel, 21, säger att han inte accepterade ett 
erbjudet arbete när han slutade värnplikten.
– Jag ville ha något bättre betalt. I väntan på det 
har jag gått ett år utan att göra något. Men nu fick 
jag möjligheten: jag vill bli byggjobbare i statlig 
tjänst. Då finns det möjligheter att utbilda sig till 
byggingenjör medan du arbetar, och det är vad jag 
vill.
Wilmer Osorio, 20, möts av skratt när han säger 
att “min fru sa till mig att ifall jag inte börjar jobba 
skulle hon lämna mig; att det är slut med gratisgå-
vorna, att det fick räcka med att jag bara drev runt; 
att livet är hårt och det blir ännu hårdare för dem 
som inte arbetar”.
Ana Maria Diez, 19, vill sluta måla lösnaglar:
– Jag gillar det, men jag vill ha det som extraknäck, 
inte som mitt enda jobb. Folk pratar om att före-
tagen är ineffektiva och jag har inte bestämt mig. 
Men jag tror att i och med de nya bestämmelserna 
måste också företagen förändras. Det är det som 
fått mig hit för att söka jobb, men självklart också 
för att lönerna ska höjas. Om de betalar mer tror 
jag att de kräver mer och att folk inte går till jobbet 
bara för att slå ihjäl tiden. Om vi inte blir effektiva-
re kommer inte ekonomin att förbättras.
Medan vi pratar närmar sig en grabb klädd i res-
taurangkläder:
–Jag kommer också för att se om jag kan få ett 
statligt jobb. Även om jag tjänar bra på den priva-
trestaurang där jag är nu, så stänger ägaren då och 
då och skickar hem oss utan betalning.

En av de mest efterlängtade effekterna av för-
ändringarna bland folk är att lönen bättre ska 
täcka levnadsomkostnaderna. Många säger också 

att det är en bra anledning att börja jobba. Det är 
en knuff  för att komma ifrån missförhållandet att 
man kan leva utan att bidra med något. Och värre 
ändå är att ofta är ersättningen högre för de som 
ägnar sig åt arbeten som inte är nyttiga ur sam-
hällssynpunkt.
 På knappt 20 dagar har 1 349 personer 
anmält intresse för att arbeta i den statliga sektorn 
i provinsen Guantánamo. Den lokala arbetsför-
medlingen har inte upplevt något liknande tidigare. 
Närmare hälften av de sökande har accepterat de 
jobb de erbjudits. 60 procent är ungdomar som 
inte jobbat alls och nu gör det, framförallt inom 
byggindustrin, dels för turistindustrin, dels för 
jordbruksproduktionen.

Den 19-åriga ensamstående mamman América 
Rodriguez från Niquero i provinsen Granma har 
hittat ett jobb hon gillar:
– Boskapsskötsel, fiske och livsmedelsproduktion 
är minst lockande. Men de nya lönerna främjar 
utan tvekan en vitalisering och ger större margina-
ler och det skapar intresse, säger hon.
Leandro Marrero, också 19, säger att många av 
de som lever spontant från dag till dag, kommer 
nu att behöva högre inkomster. Han ska börja på 
universitetet i februari och har höga förväntningar. 
Han säger att han ofta hört frasen: “arbeta, varför 
då?” Men nu är det annorlunda.
– Arbetet kan lösa, åtminstone delvis, våra för-
väntningar på livet…om inte priserna går upp för 
mycket.
Liknande säger Reynier Rodriguez, från Ungkom-
munisterna. En organisation som försöker främja 
arbetet:
– Ju mindre man kan leva ‘på luft’ desto fler blir 
det som söker jobb. Att tillhöra den statliga eller 
privata sektorn ger lön och garanterar pensionen. 
Det är definitivt något som alla behöver tänka på.
Socialarbetaren Zuzel Herrera från Yara, säger att 
nu kommer man inte längre att erbjuda ekonomisk 
hjälp till hem där det finns människor i arbetsför 

1 januari avskaffades de dubbla valutorna. Lönerna höjdes drastiskt och de allmänna subventionerna tas bort. Ett 
av de missförhållanden man vill komma till rätta med är att det i Kuba hittills gått att dra sig fram, utan att arbeta, 
med de subventioner som alla får, oavsett behov eller inte. Samtidigt äger de flesta sina bostäder och betalar ingen 
hyra. El, vatten, transporter, telefon etc. är väldigt billigt. Reformerna syftar bland annat till att få fler i arbete. Det 
har redan börjat få önskade effekter. I ett stort reportage i Juventud Rebelde beskrivs den nya arbetsmarknaden.

Cubadebate 
Översättning: Zoltan Tiroler
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ålder som bestämt sig för att inte arbete. Det blir 
en anledning för dem att ställa sig till arbetsmark-
nadens förfogande.
– Bästa sättet att inte vara ekonomiskt utsatt är att 
arbeta. Många har redan förstått det, intygar hon.
– Hundratals ungdomar som passerat vårt kontor 
har vägrat att ta de 200 jobb vi har inom jordbru-
ket. De nya bestämmelserna har delvis ändrat på 
den attityden.
I Pinar del Rio berättar Alina Hernandez att det 
finns arbetsmöjligheter såväl inom den statliga 
sektorn, som kooperativ och egenföretag för dem 
som är motiverade. Under de tre senaste veckorna 
har hennes kontor tagit emot 944 personer som 
söker arbete.
– Det som är anmärkningsvärt är de många ung-
domarna 496, varav 399 fått arbete. De som inte 
accepterar erbjudna jobb säger att de inte gillar 
möjligheten eller att de har andra målsättningar.
 Miguel är ett exempel på detta. Först 
undervisade han på lågstadiet ett antal år. “Bar-
nen är mitt liv”. Men en dag tog han beslutet att 
lämna jobbet för att få bättre betalt i ett företag. 
Där jobbade han till helt nyligen, när arbetsplatsen 
förändrades och bara några specialister blev kvar. 
De som fick gå fick erbjudanden om andra arbe-
ten, men Miguel accepterade inte det. Nu har han 
ett litet barn och vill få ett jobb som stämmer med 
hans utbildning.
– Det som finns lockar mig inte: säkerhetsvakt, 
bud, sjuktransportör eller ett jobb som kvali-
tetskontrollant på ett ställe där kvalitet verkar vara 
det minst prioriterade.
Så han fortsätter vänta liksom tusentals andra som 
inte slutat vänta på ett jobb som tillfredsställer 
deras önskemål.

Av myndigheterna prioriterade jobb finns 
huvudsakligen inom produktion av varor och 
tjänster som ersätter import. Att stärka jordbru-
ket, såväl statliga som kooperativa enheter och 
byggnadsindustrin. Det finns också möjligheter 
inom livsmedelsindustrin, byggmaterialtillverkning 
och hälsovård. Ett annat alternativ är att ta över 
jordbruksmark som ligger i träda. På landet finns 
ett ansenligt antal ingenjörer, tekniker och arbetare 
med inriktning på jordbruket. Det som behövs är 
personer som är intresserade av att bruka jorden.
 
27-årige Aljer Luis bryr sig inte om de som kallar 
honom för tokig för att han övergett sin frihet 

som privat murare och istället börjat arbeta för 
ett byggföretag i provinsen Sancti Spiritus. Efter 
bara två månader känner han att det var rätt beslut. 
Han är en de 1 339 personer som sedan 10 decem-
ber varit på stadens Arbetsförmedling.

– Fram tills nu har 397 tagit erbjudna jobb; 232 i 
den statliga sektorn och 165 i den privata. De öv-
riga föredrar att vänta på andra erbjudanden, säger 
Yaiselin Quesada på Arbetsförmedlingen.
Det skiljer sig mellan olika orter i provinsen hur 
många lediga jobb det finns.
– De områden som mest behöver folk är inom 
byggnad, sockerindustrin och jordbruket. Bland 
dem som söker jobb dominerar de som inte har 
kvalifikationer. Vi försöker se var de passar bäst.
Adianys Lopez, som arbetar med utbildning inom 
byggsektorn, applåderar den nya strategin som 
givit en vitamininjektion.
– Tidigare var det stora svängningar, med folk som 
började och slutade. Särskilt med brist på utbildade 
murare. Redan nu kommer många och vill ansluta 
sig. Hon leder företagets utbildning där 20 lärling-
ar fått lära sig hur man bygger bostäder.
– Vårt företag satsar hårt på vidareutbildning. Vi 
har utbildning så att alla uppnår gymnasienivå 
och sedan kan plugga vidare. Det är ett löfte och 
en styrka att kunna räkna med en kvalificerad 
arbetskraft.
Andy Sánchez, personalchef  på det största bygg-
företaget i provinsen Guantanamera, tror också att 
reformen kommer att bidra till att avhjälpa bristen 
på över tusen lediga arbeten. Det gäller framförallt 
operatörer av tunga fordon, murare och bilmeka-
niker.
– Många arbetade tidigare och gick över till den 
privata sektorn. Nu känner de sig lockade att kom-
ma tillbaka. Det är bra att vi kan ta emot dem igen. 
De har lärt sig yrket här och är kapabla att möta 
nya utmaningar med disciplin och effektivitet som 
den statliga sektorn behöver, säger den 30-årige 
chefen.
Företaget där han arbetar, Guanco, behöver varje 
år fler arbetare och specialister. Det har nått goda 
resultat med ungdomarna och dessa stannar och 
arbetar.
Utan tvekan ger de nya åtgärderna en vink om 
hur vi kan arbeta för en bättre ekonomisk och 
hållbar framtid. När varje person känner att 
dennes arbete avlönas rättvist, därifrån börjar 
en förändring.  
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Sociala medier är big business i kriget mot Kuba. 
Sverige utmärker sig.

De kallar sig ”oberoende” eller ”alternativa” 
medier. Men det räcker att följa pengarna som står 
bakom för att se vem de är beroende av och vilken 
linje de för; raka motsatsen mot ”alternativ”.
 Ett nätverk av media rättfärdigar USA:s 
syn på demokrati och frihet i Kuba. Med sin 
strategi av att försöka tillskansa sig ön förgiftar de 
ständigt de sociala nätverken med förvrängd infor-
mation om vad som händer.
 Trots vad de kallar sig, så är det känne-
tecknande att alla dessa CiberCuba, ADN Cuba, 
Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, 
Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo, 
YucaByte och allt vad de heter, finns och finansie-
ras utomlands. Huvudsakligen i USA och dess linje 
och åsikter är de som är förhärskande. 

Maykel Gonzalez, från den undergrävande siten 
Tremenda Nota sa offentligt efter en vistelse 
i Ohio, USA, att han var med i ett akademiskt 
program med lärare från Universitetet. ”Vi hade 
kontakt med myndighetspersoner ansvariga för 
presskontakter vid USA:s UD. Jag hade ett privat 
möte med Priscila Hernandez från UD”, uppgav 
Gonzalez.
 Rapporten i juni 2004 från ”Kommis-
sionen till hjälp för ett fritt Kuba” dokumenterar 
de huvudsakliga undergrävande åtgärderna mot 
Kuba, inklusive främjande av mediaprojekt. Sedan 
dess har alla USA-administrationer sedan George 
W.Bush anpassat sin mediepolitik utifrån det.
 USA:s UD, USAID (U.S. Agency for 
International Development ) och NED (National 
Endowment for Democracy) finansierar detta 
mediemaskineri som tagit emot över 500 miljoner 
dollar av USA-medborgares skattepengar under de 
senaste 20 åren för att undergräva Kubas politiska 
system.
 För att få denna finansiering har flera av 
dessa digitala publikationer registrerat sig i andra 
länder som NGO:er (Icke statliga organisationer). 
Det gäller till exempel El Toque, som via kollekti-
vet Más är baserat i Polen. [Más är en av de organi-
sationer som stöds från Sverige]. Det gäller också 

El Estornudo, skapat i Kuba och senare registrerat 
som NGO i Mexiko. Från just denna NGO kom 
Carlos Manuel Alvarez, chef  för Estornudo, till 
Kuba den 24 november för att ansluta sig till den 
medieshow som ”konstnärskollektivet” San Isidro 
genomförde. Jimenez Enoa, som var deltagare 
i samma NGO, säger att han inte vet hur myck-
et den totala finansieringen av El Estornudo är, 
eftersom allt görs utifrån. ”Medarbetarna som gör 
tidningen tar betalt för arbetet med en fast lön på 
400 CUC [ca 400 US-dollar]. Tills jag lämnade så 
finansierades El Estornudo av NED och Open 
Society”. [Open Society är George Soros´ stiftelse 
som varit engagerad i flera så kallade ”färgrevolu-
tioner”.] Dessa media, som kallar sig ”alternativa” 
och ”oberoende” diskvalificerar sig själva när det 
avslöjas varifrån de får sin försörjning. Det även 
om de ibland försöker vilseleda om varifrån deras 
pengar kommer.

Forskaren Yazmin Vázquez på the Center for 
Hemispheric and U.S. Studies förklarar att 
finansiering, utbildning och teknisk support är 
de pelare på vilka dessa medier vilar och utifrån 
vilka de kan främja de politiska rörelser som 
USA backar upp. De som leder och samarbetar 
i detta gör det via organisationer i USA, Europa 

 Några av alla de medier som finansieras från utlandet  
 i syfte att störta Kubas regering

Walkiria Juanes Sánchez, Cubadebate 
Artikel även publicerad av Walter Lippman, Cuba News  
Översättning: Zoltan Tiroler
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och Latinamerika. Biträdande chefen på samma 
center, Olga Rosa Gonzalez, påpekar att då de 
verkar som privata organisationer tar de emot 
privat finansiering som kan komma från såväl 
enskilda som från internationella företag. Det gör 
det svårare att knyta dem till en särskild regering 
och utrikespolitiken i ett visst land. The Institute 
of  Peace and War Journalism, Factual, Distintas 
Latitudes, Swedish Human Rights Foundation, 
Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, 
Sergio Arboleda University och många andra 
verkar som agenter för dessa pressprojekt.
 José Jasán, från ett av dessa medier, El 
Toque, slår fast att ”det lämpligaste för företaget 
är att genom att utbilda en grupp kubaner får 
de möjlighet att betala dem direkt.” Elaine Diaz 
Rodriguez från Peridoismo de Barrio berättar att 
de har internationellt samarbete. ”Först finansie-
rades det av de besparingar jag kunde ta med till 
Kuba från ett stipendium i Lima och senare kunde 
vi genomföra ett pilotprojekt med Swedish Foun-
dation for Human Rights. Vi ingick en allians 
med norska ambassaden, det är därför vi är här.”
 Från detta mönster sticker kuba-amerika-
nen Rios Wong ut. Han är chef  för Kubaprogram-
met på NED och fördelar de fonder som beviljats 
inom och utanför Kuba. Maykel Gonzalez, från 
subversiva Tremenda Nota, kommenterar att 
Wong ringde upp honom för att ”gå på promenad 
i Washington”. Gonzalez säger att Wong är närva-
rande och har varit i konstant dialog med de olika 
aktörerna, såväl inom journalistik som inom civil-
samhället. ”Vi arbetar med ca 7 000 dollar i kvarta-
let, utifrån vilket vi planerar arbetet och betalar de 
avgifter vi behöver betala”, säger Gonzalez.

Strategin är att välja ut framtida ledare, utbilda 
dem, belöna dem, finansiera dem, stimulera dem, 
göra dem synliga, sammanföra dem, ge dem 
auktoritet, leda dem och ge dem utrymmen och 
ståndpunkter.
 ”Vad de säger är: nej. Ingen talar om för 

mig vad jag måste skriva, ingen talar om för mig 
vad mina ledare ska ha för linje eller artiklarna jag 
skriver. De behöver inte tala om det för dig. Du 
vet redan vad du har att utgå ifrån. Du får finan-
siering för att du redan sagt dessa saker och du vet 
att ifall du inte säger dem och ifall du inte följer en 
regeringsfientlig linje så kommer du inte att få mer 
finansiering”, säger Javier Gomez Sanchez, spe-
cialist i audiovisuella media. Han fortsätter: I takt 
med att datoriseringen går framåt i Kuba och folk 
har större tillgång till Internet har detta krig och 
organisering eskalerat. Det för att det ökar möjlig-
heterna att nå speciella delar av befolkningen och 
mediamanipulationen har ökat.
 Dr Ernesto Estevez, medlem av Kubas 
Vetenskapsakademi, påminner om att detta fe-
nomen pågått i många år med syftet att få till en 
återgång till kapitalism i Kuba. Offentliga källor 
från USA:s regering visar på ökningen av dessa 
fonder under senare år, när den kubanska sta-
ten genomför reformer av den ekonomiska och 
sociala modellen. Det bekräftas av USA:s UD:s 
Myndighet för Demokrati, Mänskliga Rättigheter 
och Arbetsrätt som erbjuder fonder relaterade till 
civila och politiska rättigheter i Kuba i samband 
med provokationer nyligen.

Kuba har tvingats införa ekonomiska åtstram-
ningar under en komplex period i samband med 
Covid-19, vilket har utnyttjats av fiendemedier 
som sammanslutit sig för att förtala den kubanska 
regeringens hantering av situationen och under-
känna det sociala systemet. ”Det har att göra med 
opinionsbildning som har två viktiga karaktäristika: 
För det första skapas de för att styra det missnöje 
som finns, relatera det till vissa frågor och rikta 
det mot regeringen, socialismen och det politis-
ka systemet. För det andra: De försöker främja 
liberalism, som är kapitalismens ideologi”, säger 
psykologen Karima Oliva Bello.
 Inom kommunikationsområdet finns så 
kallade influencers som är väldigt kritiska, skapade 
för att få empati och ideologisk anslutning bland 
tusentals följare på sociala nätverk.
 Fiendens medieprojekt är verktyg för 
USA-regeringen i dess okonventionella krigsstra-
tegi mot Kuba. Den som konsumerar nyheterna 
som dessa media publicerar kommer att tro att 
Kuba är ett land på kollapsens rand. Men detta är 
en nation som lever i en annan verklighet än vad 
dessa media målar upp.  

USA:s cyberinsatsstyrka mot Kuba
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Det pågår insamlingar på många ställen från Mal-
mö i söder till Uppsala i norr, Lysekil i väster och 
Stockholm i öster, berättar Mats.
Målsättningen är att Containern skall avsegla 
precis i börja av mars och därför har vi bestämt att 
deadline för insamlingen är den 15 februari. Sen 
måste de sista veckorna användas för att sortera 
och packa det som inte är gjort och slutligen skall 
containern packas.
Är det svårt att få in grejer?
Nej, det kan man inte säga. Fast samtidigt är det 
nog inte någon tvekan om att Covid-19 påverkat 
även här. Många är nog lite försiktiga och vill inte 
utsätta sig för alltför många kontakter. Men vi 
lovar att det går att bidra på ett Corona-säkert sätt. 
Vi kan hämta upp eller så kan man lämna in under 
säkra förutsättningar. Bara vi får reda på att det 
finns så kan vi prata om förutsättningarna för hur 
vi löser det hela praktiskt. Det är svårt att bedriva 
aktivt solidaritetsarbete som det är nu, men här 
finns ju faktiskt ett utmärkt tillfälle. Ta vara på det!
Vad vill ni ha in då?
Egentligen allt utom mat och kläder. Mat är så 

svårt att hantera och kläder blir lätt väldigt mycket 
och fel. Mediciner är vi också rätt restriktiva med, 
men i övrigt kan man nog säga att det är fantasin 
som sätter gränserna. För att ge ett exempel – vem 
tänker på att de där gamla skruvarna som ligger 
och skräpar är användbara. Eller den där vat-
tenslangen. Eller alla lakan som bara ligger i skåpet 
och aldrig används. Eller de där garnnystanen, 
pennorna, miniräknarna, verktygen, trädgårdsred-
skapen … Jag kan räkna upp grejer hela tiden som 
man inte tänker på. Tänk på att det är ett samhälle 
där det är brist på ALLT när det gäller materiella 
ting.
Och det är till dig man ska ringa till och meddela 
att man har plockat ihop en laddning?
Ja det kan du ju göra, men det är förstås bättre att 
försöka hitta någon i närområdet!   

En container till Kuba! 
Trump-administrationen har skärpt den ekonomiska och finansiella 

blockaden mot Kuba. 

Företag och banker i andra länder vågar inte göra affärer med kubanerna, eftersom de då kan 
stämmas inför domstol i USA och dömas till oerhört höga böter och skadestånd. 

Följden har blivit en svår ekonomisk situation för 
kubanerna – en situation som förvärrats ytterligare 
genom att den globala covid-19-pandemin lamslagit 
den för Kubas försörjning med hårdvaluta oerhört 
viktiga turismnäringen. Sedan några månader pågår i 
Sverige en insamling av förnödenheter till det block-
addrabbade Kuba. Insamlingen görs i samarbete med 
olika Emmaus-föreningar runt om i landet, Brödet & 
Fiskarna i Västerås och av Svensk-Kubanska För-
eningens aktivister runt om, främst i södra Sverige. 
Mats Werning i Jönköping är en av insamlingens 
organisatörer. Tidskriften KUBA har ringt upp och 
frågat honom om hur det går.

Mats Werning är en av
 containergeneralerna

Här kommer en lista på personer som du kan kontakta:
Eskilstuna: Betty Möller, bettymoller02@gmail.com 0730-229873; Eva Boström, evabholm@hotmail.com 0702-183281
Jönköping: Mats Werning, mats.werning@gmail.com 0706-929600 Malmö: Henning Süssner Rubin, henning.suessner@gmail.com 
0707-237455 Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg: Bengt-Olof  (Olle) Andersson, bengt.olof.andersson@gmail.com 
0708-841952 Göteborg: Claudio Alvarez, svensk.kubanska.goteborg@gmail.com 0702-591771; Gunnar Silvermo, 
gunnarsilvermo@gmail.com 0708-884958 Halmstad: Bror Persson, brorpersson@telia.com 0702-031488 Stockholm: Martin 
Arovén, info@svensk-kubanska.se 0703-524622; Birgitta Norlin birgittanorlin@yahoo.se 0707-613772 Uppsala: Gabor Tiroler, 
g.tiroler@gmail.com 0736-83 0825, 018-406 2983; P-O Lennartsson, pom.lennartsson@telia.com 0729-761852 
Norrköping, Sara Jonsson, amandusign@gmail.com 0703-922579; Roberto Gonzalez Cabezas, 
robertogonzalezcabezas@gmail.com 073-574 0977  Västerås: Mats Ericson, mats.ericson@hecla.se 0703-116498 
Växjö: Cecilia Valdebenito, 073-5469217 Mjölby: Elias Gunneflo, e.gunneflo@gmail.com 070-8439423 
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Den USA-stödda högerns mördande i Colombia 
bara fortsätter

Dick Emanuelsson 2021-01-01

Hon ledde ett litet bostadsprojekt i byn La 
Honda mellan städerna Montecristo och 

Santa Rosa del Sur i centrala Colombia.

Den 22-åriga Yolanda Zabala Mazo skrev 
tillsammans med 14 000 gerillasoldater under 
fredsavtalet för fyra år sedan. Igår, på nyårsaftonen 
mördades hon av vad som utpekas som den 
militära underrättelsetjänstens dödsskvadron, “Los 
Gaitanistas”. Yolanda blev Nr. 250 av mördade 
demobiliserade gerillasoldater sedan november 
2016.
 Hennes 17-åriga syster Reina gick samma 
öde till mötes när de båda kvinnorna under 
förberedelserna för nyårsaftonens festligheter 
genomborrades av mördarnas kulor. Det uppger 
den colombianska dagstidningen El Espectador som 
beskriver den makabra situationen med en gerilla 
som lade ned vapnen i tron om att i Colombia 
skulle freden kunna segra över krigets krafter.
 Men historien verkar gå igen, som så 
många gånger när gerillan har undertecknat ett 
fredsavtal med den Stat som utpekas för att fysiskt 
eliminera alla politiska civila alternativ.

Yolanda flydde i augusti 2019 från den plats 
i sydvästra Colombia där hon hade deltagit i 
inlemmandet i det civila livet tillsammans med 
andra f.d. gerillasoldater när hon utsattes för ett 
mordattentat från “Los Gaitanistas”. Två personer 
mördades i attacken. Själv fick hon granatsplitter i 

kroppen och togs in på sjukhus. Hon slog sig ner i 
länet Antioquia, över hundra mil norrut. Men där 
blev hon upphunnen av mördarna.
 Under den senaste veckan har tre före 
detta FARC-soldater som skrev under fredsavtalet 
mördats. Gerillakvinnan Rosa Amalia Mendoza 
Trujillo, 25 år mördades i kommunen Montecristo 
i länet Bolivar medan den 55-årige Manuel Alonso 
mördades i kommunen Miranda i länet Cauca.
 Det civila legala FARC-partiet uppgav i en 
kommuniké på nyårsaftonen att det fortsätter att 
kräva att fredsavtalets innehåll tillämpas och att 
staten Colombia måste uppfylla det och framför 
allt garantera livet för de 14 000 gerillasoldaterna 
som skrev under fredsavtalet.
 Men samma stat håller fortfarande, fyra 
år efter undertecknandet, hundratals krigsfångar 
i de statliga fängelserna trots att dessa fångar har 
undertecknat samma fredsavtal som säger att alla 
fängslade gerillasoldater ska friges.

Under året 2020 har 90 massakrer med fler 
än 300 sociala ledare som blivit offer skördats. 
Sedan fredsavtalet mellan FARC och staten 
undertecknades i november 2016 har 249 före 
detta gerillasoldater mördats. Colombia är USA:s 
främsta allierade i Central- och Sydamerika och 
förfogar över sju militärbaser i Colombia, varav 
en är byggd av liberalen Antonia X:son Johnssons 
byggföretag ABV (nuvarande NCC).   
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Det bolivianska folkets kamp för sociala framsteg
- får stöd från några regeringar och är en måltavla för andra

I fallet Bolivia måste vi ock-
så ta med i beräkningen det 

inflytande som de politiskt och 
ekonomiskt starkaste staterna i 
regionen utövar. Denna faktor 
har varit uppenbart betydelse-
full genom historiens cykler. 
Förändringarna av situationen i 
Bolivia under de senaste 40 åren, 
betraktade i sitt latinamerikanska 
sammanhang, kan delas in i tre 
faser.

Den första fasen, kännetecknad 
av neoliberalismens konsolide-
ring, ägde rum under 1980- och 
90-talet. Från den ekonomiska 
och politiska maktens torn och 
tinnar runt om världen basune-
rades ut att ”historien nu nått sitt 
slut”. Kapitalism och neoliberal 
politik beskrevs som ”den enda 
vägen” och den naturliga och 
självklara formen för ”förnuftig” 
samhällelig organisation och 
förment välsignelsebringande 
ekonomisk tillväxt. Under denna 
första fas uppvisade de domi-

nerande neoliberalt inriktade 
staterna en kraftfull, grym och 
hänsynslös expansionism. Stor-
kapitalets och dess regeringars 
mål var att skaffa sig enkel och 
obegränsad tillgång till plane-
tens alla naturresurser, arbets-
kraftsreserver och marknader. I 
krypandet för storkapitalet, och 
i överlämnandet av sina länder 
till de skoningslösa plundrar-
na, märktes bland andra Carlos 
Menem (Argentina), Gonzalo 
Sánchez de Lozado (Bolivia), 
Fernando Henrique Cardozo 
(Brasilien), César Gaviria (Co-
lombia), Augusto Pinochet och 
Patricio Aylwin (Chile), Carlos 
Salinas de Gortari (Mexiko) och 
Alberto Fujimoro (Peru).

Den andra fasen, som i re-
gionen särskilt präglade Boli-
via, började men de så kallade 
vatten-krigen vid sekelskiftets 
gryning, och följdes 2003 av 
det så kallade gas-kriget. Denna 
fas kännetecknades av ett ökat 
ifrågasättande av, och ett stegrat 
motstånd mot, de nyliberala 
modellerna. En modell som i de 
latinamerikanska länderna brutit 
sönder försörjningsstrukturer 
och orsakat enorma utlandsskul-
der som ett resultat av privati-
seringarna och den ”befriade” 
kapitalismens destruktiva sociala 
och ekonomiska flodvåg. Under 
dessa år uppstod folkliga sociala 
rörelser till försvar för självbe-

stämmande och demokratisk 
kontroll över naturresurserna. 
Också hävdandet av ursprungs-
befolkningarnas rättigheter blev 
en framträdande del i dessa folk-
liga rörelser kamp. Den folkliga 
kampen underifrån ackompanje-
rades av en stark rörelse för re-
gional integration. Rörelsen bars 
upp av demokratiska politiska 
partier och strömningar som 
reagerat mot nyliberalismens för-
ödande framfart.   
  
Integrationssträvandena 
resulterade i skapandet av en rad 
mellanstatliga samarbetsorgani-
sationer, som ALBA (Alterna-
tiva Bolivariana para América 
Latina), CELAC (Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños) och UNASUR 
(Unión de Naciones Suramerica-
nas). De centrala initiativtagarna 
var presidenterna i Venezuela 
och Kuba, Hugo Chavez och 
Fidel Castro. Dessa fick stöd och 
anslutning från en rad andra. 
De mest framträdande var: 
Evo Morales (Bolivia), Néstor 
Kirchner och Cristina Fernández 
de Kirchner (Argentina), Luiz 
Inacio Lula da Silva (Brasilien), 
Rafael Correa (Ecuador), Fer-
nando Lugo (Paraguay), Daniel 
Ortega (Nicaragua), Pepe Mujica 
(Uruguay) och Manuel Zelaya 
(Honduras).
     Samtidig fortsatte det plåga-
de och utnyttjade Colombia att 

ORIGINALTEXT: 
https://www.alainet.org/es/articulo/210283
https://www.resumen-english.org/2020/12/the-bolivian-process-of-emancipation-and-social-achieve-
ments-supported-by-some-governments-and-a-target-for-others/

Texten baseras på en artikel av Virginia Gonzales Salguero (America Latina en movimiento)
Översättning och bearbetning: Tidskriften KUBA:s redaktion 

Riktningen och framstegen för 
demokratin i Latinamerika har 
under de senaste fyra årtiondena 
ägt rum mot bakgrunden av en 
kamp mellan å ena sidan kon-
servativa strategier länkade till 
utländsk dominans och, å den 
andra sidan folkliga rörelsers 
strävan efter frigörelse för de 
breda lagren av kontinentens 
befolkning.
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spela rollen som USA-imperia-
lismens främsta latinamerikanska 
enklav, med högerpresidenter 
som sålde ut sitt land. Ett exem-
pel var Álvaro Uribe, president 
2002-10.
     I detta sammanhang måste 
Bolivias framgångar betecknas 
som storslagna. Den ekono-
miska välfärden utvecklades, 
sociala reformer genomfördes, 
ursprungsbefolkningen rättighe-
ter erkändes och dess deltagande 
i politiken stärktes, rasismen 
bekämpades och en process för 
skapandet av en folklig nationell 
och regional medvetenhet kom 
till stånd. De folkliga rörelserna 
och ursprungsbefolkningen var 
de centrala krafterna i denna 
historiska anti-koloniala och 
anti-imperialistiska process.

Den tredje fasen är den nu 
pågående. Den präglas av en 
intensiv kraftmätning mellan de 
två ovan nämnda alternativen. 
Denna kraftmätning i Latiname-
rika äger rum mot en interna-
tionell bakgrund karaktäriserad 
av USA:s successiva förlust av 
global dominans och rivalerna 
Rysslands och Kinas uppåtsti-
gande som kapitalistiska stor-
makter.

Situationen är komplex och 
komplicerad.
Brasilien har haft lokala val, och 
rösterna gick i hög utsträckning 
till ett ”centristiskt” politiskt 
alternativ. Bolsonaros tidigare 
parti PSL förlorade terräng. För 
Arbetarpartiet (PT) gick det inte 
heller bra. Något som förvisso 
stämmer till eftertanke.

Argentinas president Alberto 
Fernández försöker genomdriva 
en politik till de breda lagrens 
fromma. Det handlar också om 

att få den argentinska ekonomin 
att repa sig, i en situation som 
är märkt av en stor utlands-
skuld – resultatet av den tidigare 
presidenten Mauricio Macris 
utauktionering av landet. Den 
framtida utvecklingen kommer 
förstås att bero på om arbetar-
klassens och de breda lagrens 
kan organisera sig kring ett pro-
gram som utmanar den ekono-
miska maktstrukturen.

Mexiko och landets president 
(sedan december 2018), vänster-
politikern Ándres Manuel Lopez 
Obrador (”AMLO”) står inför 
en komplicerad situation. Den 
mäktiga överklassen har djupa 
och vitt förgrenade rötter, vilket 
gör att dess privilegier inom ra-
men för det rådande kapitalistis-
ka samhällssystemet i praktiken 
är omöjliga att angripa.

Peru kännetecknas av massi-
va folkliga protester mot den 
härskande elitens enorma kor-
ruption.

Uruguay tog ett beklagligt steg till 
höger i det senaste valet.
Efter långvariga breda, folkliga 
och anti-kapitalistiska mobilise-
ringar uppnåddes i Chile genom 
folkomröstningen målet att en 
ny grundlag skall tillskapas. På 

så sätt kan resterna av Pino-
chet-diktaturen äntligen rensas 
bort. Den folkliga rörelsens 
radikalism och självständighet är 
löftesrik.

Venezuela, utsatt för blockad och 
med en nerkörd ekonomi, har 
med beslutsamhet försvarat sin 
suveränitet och bemött interna-
tionell aggression och sabotag-
eaktioner. Gentemot inhemska 
kapitalister har en kompro-
misspolitik förts av Maduros 
regering. Kritiken från vänster 
har vuxit, och en resignation 
inom de breda lagren är tydligt 
märkbar. I parlamentsvalet i 
december i år var valdeltagandet 
mycket lägre än tidigare. Ma-
duros GPP fick också betydligt 
färre röster (endast lite drygt 20 
procent av de röstberättigade) än 
i det föregående valet, men på 
grund av det låga valdeltagandet 
lyckades man ändå nå en betryg-
gande majoritet.

Colombia, med USA:s militära ba-
ser, styrs av Uribes och imperia-
lismens politiska marionett Ivan 
Duque. Folkets breda lager hålls 
nere i en bedrövlig ekonomisk 
och social situation. Fackliga 
företrädare och människorätt-
skämpar mördas systematisk 
av högerns dödspatruller. Men 



början till en organiserad, folklig 
och bred, proteströrelse kan 
skönjas.

Ecuadors president Lenin More-
no har ägnat sig åt att sälja sin 
själ tillsammans med naturre-
surser till USA-imperialismen. 
Den tidigare vänsterpresidenten 
Rafael Correa tillåts inte ställa 
upp valet i februari. Men opi-
nionsundersökningar inför det 
kommande valet visar glädjande 
nog på starkt stöd för vänstern. 
Även här kommer naturligtvis en 
enande organisering underifrån 
att bli avgörande.

Kuba har under året sänt arméer 
bestående av medicinsk personal 
till platser runt om i världen. I 
Latinamerika och Karibien har 
det förhållandet varit tydligt 
att pandemin slår hårdast mot 
de fattigaste. De kubanska 
hälsovårdsbrigaderna har spelat 
en stor roll i bekämpandet av 
farsotens härjningar.
 Samtidigt har pandemin hårt 

drabbat Kubas turismnäring, 
och därmed inflödet av 
hårdvaluta. Vilket i sin tur 
drabbat möjligheten till 
viktig import. Krisen för 
turismnäringen i kombination 
med Trump-administrationens 
skärpning av den ekonomiska 
och finansiella blockaden har 
för Kuba lett till den svåraste 
försörjningssituationen sedan 
den så kallade specialperioden 
under 90-talets första hälft.
I bekämpandet av den interna 
smittospridningen har Kuba 
varit extremt framgångsrikt.

Bolivia står nu, mot 
bakgrunden av det ovan 
beskrivna regionala panoramat, 
inför uppgiften att försvara 
och förstärka den folkliga 
demokrati som under 2020 
förmådde slå tillbaka högerns 
och överklassens ursinniga 
attack. De breda lagren är 
idag organiserade genom den 
fackliga landsorganisationen 
(COB, Central Obrera 

Boliviana), gräsrotskoalitionen 
för landreform och 
ursprungsfolkens rättigheter 
(PU, Pact de Unidad) och det 
stora valvinnande vänsterpartiet 
(MAS, Movimiento Al 
Socialismo). Situation är 
utmanande, osäker och svår. 
I den omgivande regionen 
finns några regeringar som 
kommer att ge bolivianerna 
stöd i kampen för frigörelse och 
sociala framsteg. Men denna 
process kommer också, av USA 
och ett antal latinamerikanska 
regeringar, att frenetiskt 
bekämpas. Högerkrafterna inom 
politik, ekonomi och media 
kommer att enas i fientliga 
försök till underminering.
 
I kampen mot högerns 
angrepp och maktställning 
kommer den breda regionala 
solidariteten, underifrån och 
omfattande alla de folkliga 
rörelserna i hela regionen, med 
säkerhet att bli avgörande.  

TÄNKVÄRT:  BBC:s förre korrespondent i Kuba, Fernando Ravsberg om ”dissidenterna”:

– Ingen kuban förlåter att dissidenterna stöder USA:s ekonomiska blockad.

– Det var för bedrövligt att se dessa ”kubanska folkets räddare” applådera Trump och sjunga 
USA:s nationalsång med handen på hjärtat. Kuba anklagar dem för att vara ’imperiets legoknektar’, 
men det måste erkännas att oppositionen ger dem rätt.

– Oppositionen har hela tiden satsat på att USA på ett eller annat sätt ska krossa Kubas Revolution 
och sedan som den gode grannen överlämna nationen åt dem som en gåva. Detta resonemang 
ledde dem till nederlag gång efter gång sedan 1959.

– Fortfarande anklagar de president Kennedy för att inte ha givit Pentagon order om att angripa 
Kuba när de ”hjältemodiga kämparna” allihop hade kapitulerat i Grisbukten mindre än 72 timmar 
efter landstigningen. Dessa antikommunistiska kämpar är väldigt orättvisa. De var de själva som 
misslyckades när de inte kunde göra motstånd tillräckligt länge. De är dessutom otacksamma för 
det var Kennedy som räddade dem genom att utväxla dem mot barnmatskompotter.

– Det ”Damerna i Vitt” och Antunez vill, det som Rosa Maria Paya och Rodiles kräver är 
trakasserier mot de kubaner som håller stånd, de som statssekreterare Lester Mallroy syftade på 
när han 6 april 1960 skrev ordern om handlingsplanen som berövar ”Kuba pengar och leveranser för 
att framkalla hunger, förtvivlan och att regeringen störtas”.



Tidskriften Kuba 1/2021           19      

Världens kämpande människor har förlorat 
en ödmjuk legend. Diego Armando 
Maradona blev 60 år. Den kanske bästa 

fotbollsspelaren som någonsin beträtt planerna 
kombinerade oöverträffade förmågor inom sin 
sport med en orubblig frispråkighet mot förtryck. 
Ingen annan idrottspersonlighets offentliga 
uttalanden har i samma grad fångat förändringens 
vindar över Latinamerika.
 Hyllningarna världen över visar på 
Maradonas nära solidaritet med de största 
progressiva ledarna i den folkliga vänstervåg 
som svept över Latinamerika. Maradona satte 
sitt kändisskap, sitt inflytande och sina skickliga 
ben i den Bolivarianska revolutionens tjänst. Han 
omfamnade folken i Kuba, Venezuela, Brasilien, 
Bolivia, Nicaragua, Argentina med flera, genom att 
utveckla en djup vänskap med Fidel, Raúl, Lula, 
Evo, Hugo, Nicólas, Daniel, makarna Kirchner, 
med många fler. Maradona var för Sydamerika vad 
Muhammed Ali var för de svarta i USA.
 Han föddes i Lanús och växte upp i det 

fattiga samhället Villa Fiorito i Buenos Aires 
utkant. ”Guldpojkens” (pide de oro) talang gav 
honom i ung ålder miljondollarkontrakt, först i 
hans hemland och sedan i Barcelona och Napoli. 
Inte ovan vid kontroverser visade ”fotbollsguden” 
ingen vördnad inför eliter och var trotsig in i 
märgen. När en spansk spelare ropade rasistiska 
tillmälen mot honom på grund av hans indianska 
ursprung skallade Maradona honom, vilket ledde 
till ett slagsmål inför hundratusen åskådare – 
inklusive kung Juan Carlos – på läktarna och med 
halva Spanien som tv-tittare. Maradona, som då 
var 22 år, radikaliserades 1982 genom Englands 
angrepp på hans hemland i Falklandskriget, känt i 
Latinamerika som ”la guerra de las Malvinas” och 
”la Guerra del Atlántico Sur”. Kriget orsakade 
omfattande skada, med hundratals döda på bägge 
sidor och med många veteraner som begick 
självmord åratal efter. Reagans USA hävdade 
att de var ”medlare” men kvarstod lojala med 
deras koloniala lillebror som då leddes av den 
ultrakonservativa Margaret Thatcher.

Den Diego Maradona som svenska medier 
begravde redan före hans död - och fortfarande förtiger

Danny Shaw & William Camacaro, Council on Hemispheric Affairs
Översättning: Henrik Sundh

Cristiano Ronaldo skrev efter Maradonas bortgång att han aldrig ska glömmas. Ändå var  det precis 
det som SVT:s rapport om hans död till stor del gick ut på. Hans politiska ställningstaganden 
suddades ut helt. I Sverige ska Diego minnas som fotbollsspelare, fuskare och knarkare. Inget annat. 
I Latinamerika är det annorlunda. För att i någon mån motverka den svenska statligt subventionerade 
högerpropagandan och karaktärsmordet på spelaren alla säger sig älska har vi översatt texten The 
Bolivian Soccer Genius (av Danny Shaw och William Camacaro, Council on Hemispheric Affairs). 
Texten behandlar Maradonas politiska liv och sätter det idrottsliga i dess politiska kontext. Texten är 
något nedkortad. 
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Det var bakgrunden till kraftmätningen i 1986 års 
semifinal mellan de två länderna, som då saknade 
diplomatiska förbindelser, vid VM i Mexico City. 
Argentina var Sydamerika och Sydamerika var 
Argentina.
 Under denna ödesmatch gjorde Maradona 
sitt berömda mål där slowmotion-bilderna visade 
på hur han regelvidrigt använde handen för 
att styra bollen i engelsmännens nät. När det 
engelska laget anklagade honom för att fuska vid 
presskonferensen svarade han att ”sería la Mano 
de Dios” – det måste varit Guds hand. Det andra 
målet var ett mirakel i mänsklig atletisk skicklighet. 
Maradona gjorde en full rusning från den 
argentinska planhalvan, långt från den engelske 
målvakten, och gjorde en öppen gata i ett minfält 
av engelska försvarare för att sedan göra det som 
gått till historien som ”århundradets mål”.

Dessa händelser avgjorde Diegos öde att bli 
en folkhjälte i kampen mot kolonialismen. Att 
besegra England i Latinamerika innebar att ta 
hämnd på den invaderande fienden. Fotbollsfältet 
var en förlängning av slagfältet. De arroganta 
engelsmännen kastades ut. Det var den symboliska 
återtagandet av Argentinas och Sydamerikas 
värdighet. Den kubanska poeten och ledaren José 
Martí skrev att ”hemlandet är mänskligheten”. 

Relationen Maradona etablerade med Kuba var 
det fulla uttrycket för dessa ord. År 2000 reste den 
överviktige och nedgångne Maradona till Kuba 
för behandling av sitt drogproblem. Fidel Castro 
besökte honom i hans mörkaste stunder och 
hjälpte till att ta hand om honom. Den kubanske 
presidenten tog av sin militärjacka och gav den 
till patienten. Maradona sa att han beundrade 
Fidel för att han var ”genuin och brydde sig om 
mänskliga problem som andra sveper åt sidan”. 
Den utslagne, jordens fördömde, blev inte avvisad 
i Havanna. Han accepterades, behandlades 
som en människa med värdighet och älskades. 
Återhämtningen var ytterligare en ingång in i 
vågen av motstånd som svepte över Latinamerika.
 Samma år nekade Japan honom inträde på 
grund av landets strikta lagar som stänger ute alla 
som har en historia med droger. Men idag hyllas 
han likväl av såväl tidigare som nuvarande japanska 
fotbollsspelare. Argentinaren var stolt deltagare 
i den resning för Latinamerikas oberoende som 
inleddes den 6:e december 1998 med Hugo 
Chavez valseger i Venezuela.

År 2005 mottog Frente Amplios Tabaré Vázquez 
George Bush i Uruguay, vilket sågs som förräderi 
mot hans parti och region. Bush drev frågan om 
ett så kallat ”frihandelsavtal” med Latinamerika 

Maradona med Bolivias Evo Morales, Venezuelas Húgo Chávez, 
Brasiliens ”Lula” da Silva och Kubas Fidel Castro
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– FTAA. ”Frihandel” för Maradona och miljoner 
av Latinamerikaner innebär friheten för USA och 
transnationella företag att sträcka sina tentakler 
ännu mer över kontinenten.
 Den bolivarianska revolutionen avancerade 
över Latinamerika och hade precis gjort sig av med 
Argentinas utlandsskuld. Hugo Chávez reste till 
Argentina för att utmana USA-ledarens 
”frihandels”-agenda. Floden La Plata delade de 
två länderna och de två sidorna. I denna historiska 
situation hade Chávez Diego vid sin sida, klädd i 
en ”Stop Bush” t-shirt. Diego skänkte trovärdighet 
till Evo Morales ord om att ”imperiet står med 
högern, fotbollen står med vänstern”.
 Mainstreammedia minns också 
fotbollsgiganten men drar sig undan från hans 
politiska engagemang. Andra anklagar Maradona 
för att vara ”anti-amerikan”. Likt de politiska 
ledare han beundrade så var inte Maradona 
negativ till folket i USA, utan till makteliten som 
trodde de var världens sheriffer. (Han var en 
beundrare – och hyllades efter sin bortgång – av 
såväl basketikonen Michael Jordan som boxaren 
Mike Tyson. Tyson och Maradona blev båda 
världsmästare 1986. Övers. anm.).

Under den Latinamerikanska vänstervågen 
var Maradona en ständig gäst i TV och på 
manifestationer med Luiz Inácio Lula da Silva, 
Daniel Ortega, José ”Pepe” Mujica och andra 
anti-imperialistiska ledare på kontinenten. Hans 
tatueringar med Che Guevara och Fidel Castro 
visade vad han tyckte in på bara skinnet. 
 Tillsammans med den legendariske 
sportkommentatorn Víctor Hugo Morales 
kombinerade hans program “De Zurda” på 
TeleSUR humor, sportanalyser och progressiva 
politiska kommentarer. Förra året, i samband med 
en seger som tränare, deklarerade han att ”jag vill 
tillägna denna seger till Nicolás Maduro och alla 
lidande venezuelaner. Dessa Yankees, världens 
sheriffer, tänker att bara för att de har världens 
största bomb så kan de köra med oss. Men nej, 
inte oss.” De som hade äran att träffa Diego 
minns honom som en folkets man som alltid var 
nåbar. Trots att han hade sina personliga strider 
vacklade han aldrig i sitt engagemang för att stärka 
de fattigas röster och att försvara underdogs.
 På dagen fyra år efter Fidel Castros 
bortgång förenades Diego Armando 
Maradona för alltid med sin läromästare.  
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FÄRSK RAPPORT FRÅN KUBA: NYA TIDER

Det är inte jul eller coronan som utlöser "feber" på Kuba, utan högre priser och högre löner 
samt en ny verklighet, som gör det svårt att fuska sig genom livet, utan att arbeta. Henrik står 
väldigt ofta i kö, och flickorna har åkt på jullov på landsbygden. Läs här Henrik Thejls rapport 
från Kuba med corona. Och nu med ekonomiska reformer. Artikeln är tidigare publicerad i den 
danska nättidningen Arbejdaren (2020-12-29)

Coronasmittan är inte lika aggressiv här borta 
som den till exempel upplevs i Europa just 

nu, men antalet smittade ökar på Kuba. Sedan 
Havannas flygplats öppnade för charterturism i 
mitten av november, har smittan stigit stadigt igen. 
Igår var antalet nya smittade 229 personer; rekord 
på Kuba. 136 av de 229 smittade var inresande i 
landet, som testats positivt via det obligatoriska 
PCR-testet på flygplatsen. Detta innebär att den 
interna smittan endast var 93 av de totalt 229 
smittade. Om vi jämför med Danmark (med halva 
Kubas befolkning) där det högsta antalet smittade 
på en dag är ca 4 500, så det är fortfarande ett 
relativt lågt antal smittade på Kuba och det finns 
färre än 1 500 aktivt smittade i landet.
 PCR-testet på flygplatsen är inte ett 
snabbtest, och de som reser in i landet måste nu 
ansvara för karantän i hotell eller i privat boende 
i minst två dagar. Men inte alla turister är bra på 
att hålla på isoleringen. Många kubaner som bor i 
USA kommer på en kortare semester till Kuba för 
att besöka familj och vänner, har svårt att hålla sig 
i karantän under de relativt få dagar de är här.
 Statistik på ankomster visar att majoriteten 
av de importerade coronafallen kommer från 
USA. Därför har man nu också beslutat att 
tillfälligt ställa in charterflyg från Förenta staterna, 
Mexiko, Panama, Dominikanska republiken och 
Haiti. Dessutom har det beslutats att alla resenärer 
till landet måste ha ett PCR-test gjort i hemlandet 
högst 72 timmar före inresan till Kuba.
 Under december månad har totalt sju 
coronapatienter avlidit, och sedan mars, då 
coronainfektionen först drabbade Kuba, har 
143 personer dött av coronavirus (i Danmark är 
coronadödligheten 1 180). För närvarande finns 
det 19 coronapatienter i intensivvård, varav nio är i 
respirator. I Danmark finns det för närvarande 65 
i respirator.

Munskyddet är fortfarande obligatoriskt i det 
offentliga rummet, även för barn i förskolan. 
Engångsmunskydden tvättas och återanvänds 
i stor skala, även om vi i den västliga delen av 
världen har fått lära oss, att de inte får användas i 
mer än några timmar och sedan ska slängas. Så gör 
man inte här och ändå är smittotalen relativt låga. 
Intressant i sig!
 Det kubanskproducerade coronavaccinet 
Soberana låter vänta på sig, men enligt 
hälsovårdsmyndigheterna kommer majoriteten av 
den kubanska befolkningen att ha vaccinerats i 
slutet av första halvåret 2021.

Varubrist och timslånga köer
Jag har tidigare beskrivit den nuvarande 
varubristen på Kuba, som delvis har provocerats 
fram av Trumps desperata försök att kväva 
revolutionen med oräkneliga sanktioner - 
inklusive så kallade extraterritoriella sanktioner 
som drabbat tredjeländers handel med Kuba. 
Sanktionerna kränker både FN-stadgan, 
Genèvekonventionen och FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Men Trumps dagar verkar 
vara räknade, och den tillträdande presidenten 
Joe Biden har aviserat förändringar i Trumps 
sanktionspolitik mot Kuba. Men det blir väl 
knappast det han först kastar sig över.
 Bristen på inkomster från den kraftigt 
minskade turistsektorn är en annan viktig orsak 
till varubristen. Staten har därför stort behov av 
utländsk valuta för att importera viktiga råvaror 
(såsom olja och råvaror för läkemedelsproduktion) 
samt färdiga produkter, läkemedel osv, och 
därför har det varit nödvändigt att införa en 
”dollarisering” av ekonomin, vilket många kubaner 
är mycket missnöjda med och har svårt att förstå.
 De flesta butiker som tidigare sålt varor 
i CUC (den kubanska konvertibla peson, som i 

Text och bild: Henrik Thejl, Havana 2020-12-28

Översättning: Susan Voss

Köande utanför en CUC-butik i Havanna
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teorin motsvarar en US-dollar), har förvandlats 
till direkta ”dollar- butiker” eller MLC butiker, 
som de kallas. MLC står för Moneda Libremente 
Convertible (fri valuta), och här kan man endast 
handla med amerikanska dollar. I dessa finns 
många varor, medan det finns väldigt få i de 
återstående lokala CUC butikerna.
 Detta har skapat stora problem för många 
kubaner. Man kan handla i CUC butiker (särskilt 
kött, matolja och tvättmedel är viktiga produkter 
i kubanernas dagliga hushåll), men varorna dyker 
bara upp ibland och skapar mycket långa köer.
 I MLC butiker finns relativt många varor, 
men här kan man endast betala med amerikanska 
dollar. Och eftersom amerikanska dollar för 
närvarande inte kan skickas från USA – på grund 
av Trumps förbud mot pengaöverföringar till ön 
- och eftersom man inte kan gå in i en bank och 
köpa utländsk valuta, är många tvungna att söka 
sig ut på den svarta marknaden, där människor 
säljer amerikanska dollar till skyhöga priser. Om 
man inte har råd med det, finns det inget annat 
alternativ än att vänta i de långa köerna i CUC-
butikerna, där ett mycket begränsat antal varor 
säljs.

                                                   

En dag köade jag i fem timmar vid en CUC-
butik eftersom det fanns kyckling, köttfärs, korv, 
hamburgare och kroketter...! Men när det blev 
min tur fanns det bara köttfärs kvar! Jag tar alltid 
med mig en bok, då tänker jag inte på de många 
timmar jag tillbringar i kö. Andra utnyttjar de 
långa väntetiderna till att göra andra sysslor, och 
återvänder sedan till kön, där man har kvar sin 
köplats.
 Men det finns också långa köer vid MLC 
butikerna. Häromdagen gav jag mig av hemifrån 
vid 10 på morgonen för att handla i en MLC butik, 
för där kan jag använda mitt visa-kort. Här stod 
jag i kö i fem timmar (jag hade en bok med mig, 
förstås!), och när jag äntligen kom in i butiken, så 

blev det också kö till vissa populära saker, som ost, 
äpplen, kex och kyckling. Men jag hann hem till 
kvällsmaten! Jag berättar det här för att visa, att vi 
i dessa tider tillbringar en otrolig mängd tid med 
att köpa de enklaste livsmedel. Jag är förvånad 
över hur lugnt kubanerna tar situationen, men om 
någon försöker ”fuska” sig in i kön, blir människor 
mycket upprörda. En dag, när jag köade med min 
fru, utbrast en kuban skrattande: ”Titta, t.o.m. 
’el Yuma’ måste stå i kö!” Hmm ja, naturligtvis! 
(’Yuma’ är ett nedlåtande ord för en utlänning, så 
det var mig han syftade på).

Stora förändringar från 1 januari
Förutom allt detta kommer det faktum, att den 
konvertibla peson (CUC) försvinner den 1/1. 
Därefter kommer den lokala peson (CUP) att vara 
den enda gällande valutan här och den är satt till 
en fast kurs av 24 CUP för en US-dollar. Detta är 
den officiella växelkursen, men man bör komma 
ihåg att US-dollar eller annan utländsk valuta inte 
kan köpas från bankerna, eftersom den kubanska 
staten behöver all den utländska valuta den kan få 
tag på, för att kunna handla på den internationella 
marknaden.
 Vid första anblicken låter det harmlöst 
att ta bort CUC och ställa in dollarkursen på 
1:24 pesos, men det kommer att få märkbara 
konsekvenser. Statliga företag har hittills haft en 
fast växelkurs på 1:1 mellan CUC och CUP, medan 
privatpersoner har köpt CUC för 24 CUP.
 För att göra historien kort, måste statliga 
företag nu också använda 1:24 förhållandet 
gentemot amerikanska dollar. Detta innebär att 
statliga exportföretag plötsligt kommer att öka 
sina inkomster med 24 gånger (2 400 procent), 
och omvänt kommer importföretag att få betala 
mycket mer för importvaror.
 
Allt som allt kommer detta att innebära att 
importen blir avsevärt dyrare, samtidigt som 
exportföretagen med automatik kommer att 
tjäna mycket mer, vilket kan betyda högre löner, 
vilket i sin tur kan stimulera mer produktion 
och därmed mer export. Tanken är, att det skall 
resultera i ökad export (dvs. extra intäkter till 
staten) samt minska importen, som måste ersättas 
med egenproduktion, särskilt vad gäller livsmedel. 
Detta kommer att skapa en bättre handelsbalans.

Köande utanför en CUC-butik i Havanna
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Att arbeta blir nödvändigt
Sedan coronautbrottet började i mars har man 
försökt stimulera egenproduktion av livsmedel, 
och just nu försöker man också att blåsa nytt liv 
i stadsjordbruken, som har minskat under de 
senaste åren.
 Stadsjordbruk startades på 1990-talet på 
grund av den ekonomiska krisen efter östblockets 
kollaps. Stadsjordbruket var avsett att generera 
livsmedelsproduktion nära eller i städer, minska 
avståndet mellan produktion och konsumtion, 
och därigenom minska energiförbrukningen för 
transporter.
 Men de ekonomiska förändringarna slutar 
inte här: Samtidigt med att CUC försvinner från 
1 januari 2021, har det aviserats löneökningar på 
mellan 500 0ch 1000 % för alla statligt anställda 
och pensionerna kommer att öka med ca 500 %.
 De lågavlönade får de största löne-
ökningarna (cirka 1 000 %) och de som tjänar 
mest får löneökningar på cirka 500 %. Dessutom 
införs ett fribelopp för de först intjänade pengarna 
där ingen skatt betalas på de första cirka 40 000 
CUP. Därefter tillämpas en progressiv skattesats.

Det stora problemet i det kubanska samhället har 
varit det ”jämlika” tänkesättet, som var en kvarleva 
från revolutionens första 30 år, då ett socialistiskt 
samhälle utvecklades: Staten tog bokstavligen över 
all verksamhet, och alla hade inte bara rätt utan 
plikt att arbeta.
 Löneskillnader utjämnades, ingen hyra och 
elförbrukningen subventionerades kraftigt precis 
som de livsmedelsransoner som alla har rätt till , 
antingen man arbetar eller inte.
 Det var ett system som passade in i ett 

socialistiskt system där den privata äganderätten 
avskaffats, men med kollapsen av östblocket och 
den efterföljande nödvändiga ”liberaliseringen” av 
den kubanska ekonomin, blev det alltför lätt för 
vissa att leva sitt liv utan att delta aktivt och helt 
enkelt njuta av alla billiga subventionerade varor 
utan någon motprestation.

Upp till en tredjedel av Kubas totala arbetskraft 
har under många år stått utanför den officiella 
arbetsmarknaden. Men eftersom statliga 
subventioner inte faller från himlen - staten har 
bara de intäkter som genereras av produktionen 
- dvs arbetarna – innebär det i praktiken, att 
subventioner blir ”gratis tjänster” för dem som 
inte vill arbeta eller utbilda sig. Med denna 
reform försöker man göra slut på det tänkesättet: 
subventionerna elimineras drastiskt eller skärs ned, 
och många livsmedel och andra varor blir dyrare 
på grund av löneökningar och dyrare import.
 Detta kommer att göra det nödvändigt 
för många fler människor att arbeta för att få lön, 
och det kommer på sikt att öka produktionen. 
Nedskärningarna av subventionerna ska bidra till 
att finansiera löneökningarna. Sedan Raúl Castro 
blev president 2006 har budskapet varit, att för att 
få mer i lön måste man producera mer. Men det 
har inte fått fart på produktionen.
 Nu vänder man på det och säger: 
”Om berget inte kommer till Muhammed, får 
Muhammed komma till berget”, och därför 
stimulerar man med löneökningar för att öka 
arbetskraften och produktionen. Samtidigt tar man 
bort subventioner, som under många år har varit 
hämmande för utvecklingen i landet.
 



Tidskriften Kuba 1/2021           25      

Som jag har nämnt innebär det stora löne-
ökningarna men även drastiska prisökningar. 
Många traditionella ekonomer kommer 
förmodligen att tro att det är en mycket riskabel 
ekonomisk strategi som Kuba har valt. Men det är 
svårt att tillämpa en traditionell ekonomisk analys 
på Kuba för man måste tänka på att stora delar 
av den inhemska handeln (nästan 90 procent) 
bedrivs av staten. Därför fastställs många priser 
inte av en konkurrerande marknad, utan är statliga 
monopolpriser, som fastställs av finans- och 
prisministeriet.
 Detta förändrar förstås inte det faktum 
att personer med besparingar på banken kommer 
att drabbas hårt eftersom värdet av besparingarna 
minskas till följd av prisökningarna på varor och 
tjänster.

Ingen ”julfeber” -
men grisen är i fara
Det är juletider. Men det är lätt att glömma här 
på Kuba, särskilt detta år, då butikerna inte har 
julpyntat, vilket de annars brukar. Men de många 

reformerna och den tuffa ekonomisk tiden tycks 
ha lagt sordin på julglädjen. Jag har inte hört en 
enda jullåt. Det är i alla fall festtider under årets 
sista veckor. Men inte pga en viss religiös tradition, 
och därför hörs ingen religiös musik. Överallt på 
gatorna hörs istället salsa, reggae och bolero.
 Mina flickor är på semester i en liten by i 
grannprovinsen, där min fru kommer ifrån. Där 
finns gott om morbröder och mostrar och kusiner, 
och Linet, som är fem år, trivs fantastiskt bra i de 
lantliga omgivningarna, där höjdpunkten framåt 
nyår kommer att vara slakten av en av de grisar 
som bor bak i familjens trädgård. Det finns också 
en tradition, särskilt på landsbygden, att göra en 
trasdocka i vuxen storlek, som man eldar upp på 
nyårsafton.

I städerna kastar man ut det gångna årets 
dåligheter på gatan, med en hink vatten vid 
midnatt på nyårsafton. Så om man är ute på gatan 
vid den tidpunkten får man se upp för att inte bli 
genomblöt, för folk kastar ohämmat ut vatten från 
balkongerna i flerfamiljshus!  

 Henrik Thejls döttrar och några av deras kusiner
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Resultaten av parlamentsvalen i Venezuela 6 
december, liksom från oppositionens egen 

konsultation 12 december, gör det möjligt att se 
bilden av styrkeförhållandena när 2020 närmar sig 
sitt slut. Det har varit ett viktigt år i den nationella 
politiken. Venezuela har alltid stått vid skiljevägen, 
men i år har landet tagit en väg.
 Kontrollen över parlamentet stod på spel 
2020. Det hade varit i oppositionens händer de 
senaste fem åren och det var den plattform från 
vilken de försökte störta regeringen. Det var från 
parlamentet som Juan Guaidó förklarade sig vara 
“interimspresident” och avgav ett löfte som väckte 
många förväntningar, särskilt utomlands. Nästan 
två år senare behöver det utvärderas.
 Regeringen vann parlamentsvalen med 67 
procent av de avgivna rösterna, vilket ger dem 253 
av de 274 platserna och ger det en absolut majo-
ritet i enkammarparlamentet vid en tidpunkt när 
ämbeten som Riksåklagare, Ombudsman, Riksre-
visor och andra viktiga tjänster ska utses. De har, 
lagenligt, haft sina ämbeten i sju år och ämbetena 
ska nu förnyas. Det gäller också domarna i Högsta 
Domstolen, som sitter på 12 år.
 Resultaten i decembervalen gör att Chavis-
men vidmakthåller den politiska och institutio-
nella kontrollen under det mesta av det årtionde 
som kommer. Det trots att nästan 70 procent av 
valmanskåren avstod från att rösta. Ett högt tal 
jämfört med tidigare parlamentsval.

Men två skuggor kastas över Chavismens 
framgång. 
Det första är nedgången i dess röstetal. 
Koalitionen, Stora Patriotiska Samlingen (GPP), 
fick 4 317 819 röster. Det är mer än en miljon 
färre än i parlamentsvalen 2015 när det fick 5 625 
248 och trots det fick storstryk. Hur kommer det 
sig att Chavismen dominerar årets val trots att det 
fick färre röster än när det förlorade? Förklaringen 
är enkel. 2015 var det 25 procent som inte röstade 
och nu var det 70 procent. Det innebär att om hela 
oppositionen hade ställt upp så skulle Chavismen 
varit i svårigheter.

Den andra skuggan är det totala fiaskot för den 
del av oppositionen som deltog i valet. Denna del 
representerar ett skarpt brott med den mest extre-
ma oppositionen. Det trots USA:s sanktioner och 
hot mot fem av de oppositionsledare som ställde 
upp. De två högerkoalitionsblocken, Demokratiska 
Alliansen och Förenade Venezuela fick 17 respekti-
ve 4 procent av rösterna. Det är ett blekt resultat i 
jämförelse med segern 2015 när oppositionen fick 
56 procent av rösterna. Denna svaghet visar att det 
är den extrema högeroppositionen som fortsätter 
att dominera. Det är något regeringen måste ta 
hänsyn till om en flerpartiöverenskommelse nås. 
Med andra ord, det är knappast värt att enbart 
samtala med den moderata oppositionen på grund 
av dess svaga stöd och dess oförmåga att avlägsna 
och isolera personer från extremhögern.
 Som ett motdrag mot parlamentsva-
len hade Guaido kallat till en “konsultation” 12 
december. I den skulle de röstande svara på ifall 
de ansåg att parlamentsvalet 6 december varit 
legitimt. Syftet var uppenbart. Guaidó och några 
av ledamöterna som valde honom till ordförande 
i Nationalförsamlingen 2019 har deklarerat “ad-
ministrativ fortsättning” på det mandat som går 
ut i januari. De behöver rättfärdiga aktioner från 
Guaidos “interimskontor” när den lagliga mandat-

KRIS OCH KRITIK
Venezuela - Vilka är framtidsutsikterna?

Resultaten av parlamentsvalen i Venezuela 6 december, liksom från oppositionens egen konsultation 12 
december, gör det möjligt att se bilden av styrkeförhållandena när 2020 närmar sig sitt slut. Det har varit 
ett viktigt år i den nationella politiken. Venezuela har alltid stått vid skiljevägen, men i år har landet tagit 
en väg.

Ociel López, Venezuelanalysis 
Översättning: Zoltan Tiroler

Demonstration till stöd för regeringen
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LYSSNA PÅ RADIOPROGRAMMET KROKODILEN! 
Varje fredag kl 16-17 sänder Stockholmskamrater programmet: ”KROKO-
DILEN”. Programmet tar upp aktuella nyheter från Kuba och övriga Latin-

amerika. Programledare är Rolando Zanzi, Stockholm.  

Du lyssnar på programmet på kanalen: 
Radio Sydväst Stockholm 88.9 MHz 

Du kan också lyssna på programmet när du själv vill på länken:  
https://soundcloud.com/user769902885 

perioden löpt ut. Denna “konsultation” försökte 
legitimera att de fortsätter, utan någon tidsgräns.
 Men enligt de resultat som Guaidó och 
organisationskommittén rapporterat misslyckades 
“konsultationen” att motivera något större gens-
var. Med ett fysiskt deltagande på 3,2 miljoner var 
valskolket över 85 procent, betydligt högre än i 
det officiella valet med 70 procent. De 845 000 
som, enligt Guaido, röstade utomlands utökade 
väljarantalet då utlandsvenezolaner inte har rätt att 
rösta i parlamentsval, enbart i presidentval. De 2,4 
som sägs ha deltagit virtuellt, genom telegram och 
Twitter, kan inte jämföras med valsystemet som 
inte har någon mekanism för detta. Än mindre 
med tanke på att “konsultationen” pågick en hel 
vecka. Inte heller kan resultaten från “konsultatio-
nen” verifieras och det hade inga internationella 
observatörer. Märkligt om man tänker på antalet 
av mäktiga regeringar som Guaidó kan räkna med 
som allierade.
 I jämförelse röstade 6 251 080 medborg-
are personligen på en enda dag, 6 december i de 
officiella parlamentsvalet. Resultaten bekräftar att 
oppositionen är en minoritet för närvarande. Den 
har sumpat möjligheterna de hade med tanke på 
det låga valdeltagandet och oppositionens uppma-
ningar.
 
Siffrorna från “konsultationen” reser många tvi-
vel. Internationella media, entusiastiska anhängare 

av den, kritiserade processen ilsket. Som France 
24: Förutom att det inte fanns utomstående observatörer, 
så fanns inga deltagarkontroller för att hindra medborgare 
från att rösta på mer än en plats eller för att försäkra att 
de som röstat virtuellt inte också gjorde det fysiskt.
 Händelsen visade på den djupa klyftan 
mellan oppositionsledarna. De mer extrema, såda-
na som Maria Corina Machado, liksom Henrique 
Capriles, förkastade Guaidós misslyckade projekt. 
Enligt dem handlar det inte bara om denna “kon-
sultation” utan en hel rad händelser. Som försö-
ket att föra in humanitärt bistånd till landet som 
slutade med att oppositionen själv satte eld på de 
egna lastbilarna. Som det militära kuppförsöket 30 
april 2019. Som försöket till väpnad attack, kallad 
Operation Gideon, i maj 2020, liksom andra. Alla 
med samma, för oppositionen, katastrofala resul-
tat.

Men det som är det största problemet för “in-
terimskontoret” är Trumps förlust. Det var hans 
regering som iscensatte Guaidós uppror. Trumps 
förlust lämnar Venezuelas opposition i en avgö-
rande kris i slutet på 2020. Med “konsultationen” 
överstånden sitter Guaidó och väntar på order från 
den nya USA-administrationen. Under tiden för-
söker han blåsa liv i sina anhängare och uppmanar 
till demonstrationer 5 januari, samma dag som den 
nya Nationalförsamlingen svärs in.  
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SVEN WOLLTER OCH KUBA
Att Sven Wollter har dött har antagligen 

inte undgått någon person med hjärtat på rätt ställe.

Där liksom här har breda folklager tröttnat på 
politiken som bedrivs skyhögt över deras huvuden, 
och ägnar sig hellre åt matprogram i TV eller 
dagdrömmar om vad som kunde varit, om inte om 
kommit emellan.
 Just nu i detta ögonblick, håller miljontals 
kubanska medborgare på och diskuterar 
framtiden: i kvarteren, på arbetsplatserna, i 
föreningarna. Man diskuterar energifrågor (alla får 
lågenergiglödlampor gratis och lågenergikylskåp 
till självkostnadspris). Man pratar om hur man ska 
förhindra knarket att slå sina klor i ungdomarna 
nu när turismen växer (lagstiftningen liknar den 

svenska: missbruk bestraffas inte men leder 
till ingrepp från sociala myndigheter. Langning 
bestraffas hårt), hur man ska omstrukturera 
industrin och lantbruket för att komma vidare 
och bli starkare, hur man ska få grepp om 
småkorruptionen. Det finns ingen korruption 
av typ Skandiadirektörer, men till exempel 
bensinmacksföreståndare som säljer billigt 
till kompisar och gör sig en hacka på det. Ur 
diskussionerna föds tusentals förslag och många 
leder till konkreta åtgärder. Folket deltar aktivt 
i lösningen av landets problem. Detta är ingen 
skönmålning, det sker faktiskt.
 Naturligtvis finns det missnöje, naturligtvis 
finns det orättvisor och naturligtvis är man 
medveten om detta. Och naturligtvis finns 
det människor som ställer sig vid sidan om 
samhällsarbetet. Men som Aleida Guevara sa när 
hon var i Stockholm häromåret:

Jag citerar här ett till stycke ur Wollters bok:

Även om vi alla måste få sörja Sven Wollter så är 
jag övertygad om att Sven skulle hållit med Joe 
Hill (vars levnadsexempel Wollter ofta framhöll) 
och hans berömda ord i brevet till IWW-ordföran-
den Big Bill Haywood kort innan Hills stundande 
avrättning:

”Sörj inte – organisera er!”          

Text: Oskar Wigren

”Just nu pågår kampanjer i vad som kallas 
världens största demokrati. Ingen som inte har 
miljoner dollar bakom sig och har bundit upp 
sig med löften till mäktiga industriella komplex 
av de mest skilda slag, som håller sig väl med 
den ärkereaktionära kristna högern och lägger 
sig lågt i abortfrågan osv. har en smörklicks 
chans i helvetet att vinna ett presidentval i 
USA. Och de cirka 50 procent av väljarna 
som tar sig till valurnorna (miljoner får inte 
rösta), vad har de att välja på? ”

”Vi är inte färdiga, allt är förstås inte bra, men 
vi arbetar, vi försöker och varför kan vi inte få 
försöka vår demokratiska modell i fred? Varför 
måste så många gå i USA:s ledband mot oss? 
Varför kan inte världssamfundet mera kraftfullt 
fördöma USA:s halvsekellånga bojkott av mitt 
land? Vad är ni rädda för? Vi hotar ingen.”

”…ska detta arma klot kunna överleva då måste 
gemenskapen segra över egoismen, girighet och 
vinningslystnad måste tvingas tillbaka in i sina 
stinkande grottor till förman för, ja ursäkta att jag 
säger det, socialismen – tillsammansvarandet – för 
det är vad det ordet betyder, att leva tillsammans.”

"Ett liv i kamp är ett gott liv" 
brukade Wollter säga och så levde 
han också. Hans livslånga kamp för 
socialism, solidaritet och rättvisa, 
kombinerat med hans jobb som 
kulturarbetare, gör det inte till nån 
slump att han stödde det Kuba där 
just socialism, solidaritet, rättvisa 
och kultur står högt i kurs. Ofta på 
politiska möten brukade Sven Wollter 
lyfta fram Kubas exempel och 
recitera dikter och texter av Kubas 
nationalhjälte Jose Martí. 

I sin självbiografiska bok Pojke med pilbåge finns ett 
kapitel som tar upp hans syn på Kuba. Kapitalet 
heter ”Kuba och vi år 2008.” Det skrevs mitt 
under en presidentvalrörelse i USA och jag saxar 
ett stycke som gäller lika mycket då som idag.
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Det här är min tredje vinter på Kuba. 
Större delen av tiden har jag tillbringat i Havanna. 

Inte mycket är sig likt den här vintern – utom en sak. 
Den helstekta grisen till nyår. Lika helig för kubaner 
som julskinkan för oss svenskar. I år firade jag och min 
kubanska fru nyår tillsammans med släkt och vänner i 
San Miguel del Padron, en förortskommun söder om 
Havanna. Visserligen kostade grisen runt 700 svenska 
kronor, men är man några stycken blir priset trots allt 
överkomligt. Grisen ska självklart tillagas över öppen 
eld. Det tog runt åtta timmar. Men finns det tillgång till 
musik, rom och ett dominospel så går tiden fort.

Det vore fel att säga att mina kubanska vänner ser 
framtiden an med tillförsikt. De aviserade prishöjning-
arna på viktiga baslivsmedel ska visserligen kompen-
seras med höjda löner och pensioner, men ingen vet 
ännu var det slutar. Lägg till att covid-19 håller landet 
i ett stenhårt grepp. Visserligen har Kuba hanterat 
pandemin ansvarsfullt redan från början, men luften 
har helt gått ur turistindustrin som står för en stor del 
av valutainkomsterna. 
-Jag saknar Fidel, säger någon och fyller på sitt romglas.
Men nu är det nyårsafton och då glömmer man snabbt 
pandemier. Grisen snurrar på spettet, salsasmusiken 
dundrar oavbrutet och dominobrickorna läggs på rad. 
Undertecknad, som är nybörjare, lyckas faktiskt vinna 
två av drygt 20 partier. Efter drygt åtta timmar på spet-
tet är grisen äntligen klar. Vi äter och njuter. När 

klockan slår tolv går vi upp på taket och spanar in mot 
Havanna och Malecon där fyrverkerierna lyser upp 
natthimlen. Självklart pussas det och kramas.
- Önska alla vänner i Sverige ett riktigt Gott Nytt År, 
säger Miguel.

Kuba har tagit steget in i 2021.
Leif  Oldenburg

Vänner! 
Vi skickar foton och video från det jul-projekt som 
Svensk-Kubanska Föreningen stöder i Nicaragua. Jag 
kommer att skicka slutrapport om alla aktiviteter och 
kvitton. Jag väntar fortfarande på att några samhällen 
skickar sina rapporter. Vi bedömer projektet och dess 
genomförande som mycket positivt. Det finns sam-
hällen i bergszoner runt León som för första gången 
fick stöd från organisationen. Det är platser dit man 
inte kan komma med fordon, utan bara till fots eller 
till häst. Vi kunde dela ut förfriskningar och livsmedel. 
Tack så mycket för ert värdefulla stöd. 

2021 är valår här i Nicaragua och det blir mycket arbe-
te. Vårt [Sandinisterna] mål är att vinna med stor mar-
ginal. Det handlar om arbete på basplanet och gå från 
hus till hus för att övertyga var och en. Men vi kommer 
att klara det, utan att ta ut segern i förskott.  
Chico Rico
Movimiento Comunal León, Nicaragua 210108 

Brev från Nicaragua

Svensk-Kubanska Föreningen kunde, 
tack vare en speciellt riktad insamling, 
skicka ca 20 000 kr till 
Movimiento Comunal strax före jul. 
Vi kunde därmed sprida glädje bland 
många barn. 

Brev från Havanna
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Lokal nättidning uppmärksammar container-kampanjen och 
Svensk-Kubanska

I Sverige pågår just nu en solidaritetskampanj 
för att stödja befolkningen i det på grund av 

USA:s hårda ekonomiskaw blockad ansatta Kuba. 
Kampanjen går under namnat En Container till 
Kuba!

Kampanjen pågår på flera platser i Sverige, 
något som eFOLKET skrivit om tidigare, och 
Betty Möller är en av många som aktivt deltar i 
kampanjarbetet. Arbetet består bland annat av att 
koordinera en insamling för att fylla containern 
med det som kubanerna lider brist på Och det 
är allehanda ting. Blockaden har pågått i 60 år, 
och de senaste åren har Trump sett till att dra åt 
skruvstädet ytterligare några varv – med sikte på 
att ruinera grannlandet som försöker bygga sitt 
samhälle utifrån socialistiska ideal. USA straffar 
också andra länders företag och och banker  som 
har handel och affärer med Kuba. Pandemin har 
förvärrat bristerna ytterligare. Den har gjort att  
den viktiga turismen helt lamslagits, vilket i sin 
tur berövat Kuba tillgång till den för importen 
nödvändiga tillgången på hårdvaluta.

Danskfödda Betty Möller berättar att hennes 
uppvaknande när det gäller solidaritet skedde 
under de tidiga tonåren. Både inom det fackliga, 
när hon arbetade som fabriksarbetare, och inom 
rörelsen för internationell solidaritet. 

Hon gick i vuxen ålder med i Svensk-Kubanska 
Föreningen 1976, i samband med en kurs i 
sociologi på Brunnsvik folkhögskola.

Strax efter att hon i samband med utbildningen 
läste Eduardo Galeanos bok Latinamerikas 
öppna ådror öppnades hennes ögon för Kuba. 
Hon fick tillfälle att resa dit första gången 
1998, en resa som upprepats elva gånger sedan 
dess. Åtta gånger har det handlat om så kallade 
brigadresor. Solidaritetsbrigaderna är bland annat 
inriktade på arbete i samarbete med den kubanska 
befolkningen.

Och nu fortsätter hon sitt solidariska arbete 
genom att tillsamman med andra medlemmar 
i Svensk-Kubanska Föreningens Eskilstuna-
avdelning vara aktiv i bland annat En Container till 
Kuba!

De som vill bidra till insamlingen lokalt i 
Eskilstuna bör ordna med detta före 15 februari, 
för att allt ska hinna packas. Betty och hennes 
kamrater har ordnat en tillfällig lagerlokal i Nyfors, 
och därifrån skickas det insamlade i etapper. Två 
sändningar har redan gått iväg, och mer fylls det 
på, hela tiden.
Eskilstunabor kan höra av sig till: 
bettymoller02@gmail.com

Betty Möller är en aktiv 
solidaritetsarbetare i Svensk-
Kubanska Föreningen. 

eFOLKET har träffat henne.

Betty Möller i Eskilstuna – 
en rutinerad solidaritetsaktivist

Tommy Fredriksson
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USA:s blockad dödar
I hela världen reses kravet att USA:s sanktioner och blockad mot Kuba, 
Venezuela med flera ska hävas, åtminstone under pandemin. USA har istället svarat med 
att kraftigt skärpa sanktionerna!

Enligt FN-stadgan är blockaden ett brott mot 
internationell rätt och en krigshandling. Att svälta folk till döds kan 
orsaka lika många offer som konventionella krig, men väcker mindre uppmärksamhet. 

Kuba är en ö. Rederi efter rederi tvingas avsluta frakter till och från ön. USA:s 
syfte är: ”att framkalla svält och desperation.” Ett kollektivt straff mot 11 miljoner kubaner. 
Blockaden medför enorma svårigheter, lidande och död.

Nyligen skrev fem FN-experter:  ”Dessa sanktioner, som genomförs 
i namnet av mänskliga rättigheter, dödar i praktiken människor och berövar dem 
fundamentala rättigheter som deras rätt till hälsovård, livsmedel och livet självt”. 

Vårt svar är ökad solidaritet!
Stöd Svensk-Kubanska Föreningens insamling 

Mediciner för Kuba 
pg 23 57 15-0, Swish 123 182 3772

www.svensk-kubanska.se

Kuba hindras från att importera  såväl drivmedel som medicinsk utrust-
ning. Nyligen stoppades leveranser av respiratorer från Schweiz till Kuba. Donationer 
av medicinsk utrustning har hindrats från att nå fram. Det företag i Centralamerika som 
levererade hushållsgas till de kubanska hemmen har tvingats upphöra med det. Banker och 
finansinstitut i hela världen hindras från kontakter med Kuba. Det är bara några exempel.

Delta i kampanjen mot USA:s blockad!
Över 50 organisationer i Europa är med

# UnblockCuba

Varje ny medlem i Svensk-
Kubanska Föreningen behövs!
Pg 40 54 11-0, Swish 123 589 09 75
Medlemsavgiften är 300 kr per år, med 
start betalningsdagen. Ungdomar under 
20, pensionärer, studerande och arbetslösa 
betalar 150 kr. Stödmedlemskap kostar 400 kr 
per år. Familjemedlemskap: 450 kr. 


