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NU MÅSTE VI 

hjälpa Kuba 
Bidra till kampanjen!  

1 MILJON  
KANYLER  

TILL KUBA! 

STÖDFONDEN!  
Pg 40 54 11-0 

Swish  
123  589 09 75

Mediciner till Kuba 
SWISH   

123  182 37 72 
PG 23 57 15-0 

Märk bidraget  
VACCIN

Kontakt: 
Lokalavdelningar och 
lokalgrupper hittar du via 
QR-koden här och under 
VÅR FÖRENING På www.
svensk-kubanska.se
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VAD HÄNDER 
I KUBA? 

“Visa att solidariteten lever också på  
        denna sida Atlanten!



Som vi skrivit ända sedan USA intensifiera-
de blockaden och pandemin bröt ut, råder 
ekonomisk kris i Kuba. Den är fortsatt 
djup och allvarlig.  
 
Men glöm inte att en kris i Kuba och en kris i  
andra länder inte är samma sak. Då tänker jag 
inte i första hand på att det är få länder som 
utsätts för en lika grym och intensiv blockad 
som Kuba utan att den stora skillnaden mot 
andra länder är att där är det de fattiga som 
får bära bördan medan de välbärgade berikar 
sig ytterligare. I Kuba delar man på svårighe-
terna.  
 
Det är långt ifrån enbart Kuba som har stora 
problem. I spåren av coronapandemin har vi 
den största ekonomiska krisen på många år – 
även om det inte märks så mycket för de flesta 
i Sverige. Det är utvecklingsländerna som 
drabbas värst. ”120 miljoner fler människor 
beräknas nu leva i extrem fattigdom på grund 
av Covid”, säger Sidas chefsekonom Susanna 
Gable. De tjänar mindre än två USA-dollar 
per dag. Nedstängningar slår hårt mot alla 
dem som förlorar sitt levebröd. Antalet  
undernärda i  världen beräknas öka med 83 
miljoner.  
 
Världens dollarmiljardärer hade i decem-
ber 2020 en förmögenhet på 12 000 miljar-
der dollar. ”Ojämlikheten ökar mer än man 
någonsin tidigare uppmätt. Den stora klyftan 
mellan rika och fattiga visar sig nu vara lika 
dödlig som viruset”, säger Johan Pettersson på 
Oxfam, Sverige. Vidare: ”Extrem ojämlikhet 
är inte oundvikligt, det är ett politiskt val (...) 
Coronapandemin har visat världens akuta 
behov av ett ekonomiskt system som gynnar 
alla, inte bara de mest privilegierade.”  
 
Världsbanken bekräftar den ”dramatiska 
försämringen av de ekonomiska villkoren i  
Latinamerika och regionen och en minskning 
av BNP på över 7 procent 2020, den största 
minskningen på 60 år” 
 

I regionen arbetar över halva befolkningen i 
den informella sektorn och FN:s Kommission 
för Latinamerika och Karibien CEPAL räknar 
med att ytterligare 22 miljoner hamnat i  
fattigdom under 2020, en situation utan 
tidigare motstycke. Till krisen bidrar ökade 
fraktkostnader på över 50 procent och FAO 
uppger att livsmedelspriserna på ett år gått 
upp med 31 procent. Kuba, som importerar 
mycket livsmedel, drabbas hårt. Också den 
inhemska produktionen lider under blockaden 
då landet hindras från att importera drivmedel 
och förnödenheter också till jordbruket. 
 
Som sagt, det är kris också i Kuba. Men här 
vräks ingen från sitt hem. Här drivs inga barn 
ut för att tigga eller arbeta. Här svälter ingen 
ihjäl. Här gräver ingen i sophögarna efter 
mat. Här har även den fattigaste tillgång till 
hälsovård. Här hjälps man åt. Här drar rege-
ring, myndigheter och befolkning åt samma 
håll. Här gör sig inte en liten klick extremt 
förmögen på krisen, medan massor kastas ner 
i misär. Här vaccineras alla oavsett inkomst. 
Dessutom med ett eget tillverkat Covidvaccin, 
som visat sig vara bland de bästa i världen. 
Som man också delar med sig av, till exempel 
till Venezuela, som hindrats av USA att köpa 
vaccin via WHO. Ändå uppmärksammas  
krisen i Kuba kanske mer än i något annat 
land. Fundera gärna på varför.  
 
Också i den allvarligaste krisen sedan  
990-talet är Kuba ett föredöme. Den socialis-
tiska ön visar på en humanistisk människosyn 
i motsats till den grymma profitdrivande 
kapitalismen.  
 
Kuba är fattigt, men delar med sig av sina 
kunskaper, sina vacciner, sina tillgångar. Mitt 
i svårigheterna visar Kuba att en bättre värld 
är möjlig.  
 
Vi, å vår sida, behöver visa Kuba att solidari-
teten lever också på denna sida Atlanten. Bli 
medlem, bidra till kampanjen ”Kanyler till 
Kuba!”, aktivera dig i Svensk-Kubanska!

L E D A R E

KAPITALISMENS KRIS 
BLOTTAS AV PANDEMIN 

“Kuba är fattigt, 
men delar med sig av 

sina kunskaper,  
sina vacciner,  

sina tillgångar.  
Mitt i svårigheterna 

visar Kuba att en  
bättre värld är möjlig!
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Ingen har kunnat undgå att det förekom  
protester i Kuba 11 och 12 juli. Några tusen 
personer gick ut på gatorna i ett dussintal 
städer och visade sitt missnöje. På några 
håll blev det våldsamheter med stenkast-
ning, krossade skyltfönster, plundring, väl-
ta bilar och i Matanzas gick protesterande 
in på sjukhusets pediatriska klinik och 
härjade. En person har dött, enligt uppgift 
den förste demonstranten sedan 1959! Ett 
60-tal har  lagförts för våldsamheterna och 
rättsprocesser pågår. Efterhand klarnar 
händelseförloppet alltmer. De protesteran-
de består av flera grupper:  
 
- En som är utbildad och avlönad av USA. 
Stormakten har sedan åratal riktat in sig på 
vissa specifika grupper, bland dem musiker, 
artister, HBTQ-personer, svarta med flera. Det 
är ingen hemlighet, utan projekten annonseras 
ut av USAID. Hundratals miljoner dollar har 
spenderats på detta under de senaste åren. 
 
- En andra grupp är allmänt missnöjda ung-
domar som dras med av gruppen ovan. Det är 
vad den första gruppen tränats till (och betalas 
för). 
 
- En tredje grupp är utslagna, kriminella, 
lösdrivare. De ställer ofta upp mot betalning. 
Från Miami kommer prislistor på hur mycket 
du får för USA-vänliga slagord, ett krossat 
skyltfönster, en vält bil osv. Lägg upp det på 
sociala medier och pengarna kommer.  
 
Protesterna är till mycket liten del spon-
tana. Det väl förberedda scenariot behöver 
en utlösande faktor. I Kubas fall stigande                     
Covid-smitta och elavbrott. Sedan gör  Inter-
net sin insats med uppmaningar till protester 
via en störtflod av meddelanden från falska 
konton som sägs finnas i Kuba, bots, troll och 
en massiv och samordnad kampanj. Twitter,  
Facebook, Google står alla till tjänst. Här cen-
sureras inga uppmaningar till våld. De stora 
medierna hakar på och mediekampanjen är 
igång. Falska foton (från Venezuela, Egypten, 
Argentina) sägs vara tagna i Kuba och sprids 
i stor omfattning. Lögner (om att familjen 
Castro flytt landet, om att polisen i Camagüey 

gått över till de protesterande, om massarres-
teringar, mord och massgravar) sprids.  
Foton som visar demonstrationer till stöd för 
regeringen sägs visa motsatsen. FN:s män-
niskorättskommissionär Bachelet illustrerar 
sin kritik av Kuba med foto på en kvinna som 
stöder revolutionen. När denna kvinna protes-
terar stänger Twitter helt sonika hennes kon-
ton. Stänger gör sociala media också kontona 
för kubanska nyhetssajter som Cubadebate, 
politiker och institutioner. Det nämns inte, 
medan däremot Kuba får kritik för att till- 
fälligt stänga Internet för att hindra koordine-
ring av upplopp.  
 
Protesterna förstoras groteskt i Västmedier 
och ges ett enormt genomslag. Det milda 
bemötandet från ordningsmakten får trots 
det omfattande kritik. Om man jämför med 
protester som pågått i månader i hela Amerika 
borde protesterna i Kuba överhuvudtaget inte 
ha nämnts, med tanke på hur oerhört mycket 
större, våldsammare, dödligare, mer långvari-
ga protester i Haiti, Colombia, Brasilien,  
Ecuador, Chile, Honduras etc. förtigits.  
 
Mönstret är känt. Vi har sett samma scena-
rio utspelas i Venezuela, Nicaragua, etc. De 
verktyg USA idag framförallt använder sig 
av för att störta regeringar är sanktioner och 
blockader, sin unika ställning i det finansiella 
systemet, sin dominans över media och Inter-
net, sina avlönade samarbetsmän samt lydiga 
regeringar och media runtom i världen. Det 
utgör Sverige ett sorgligt exempel.  
 
Samstämmiga rapporter säger att i Kuba        
fortsätter det dagliga och hårda livet som 
innan. Varubrist, köer, elavbrott, Covid. Men 
de flesta kubaner fattar vad det beror på. Från 
USA väntar sig kubanerna inget gott. Alla de 
politiker och s.k. experter som tror att den 
kubanska ”regimen” ska falla har misstagit 
sig. Igen. Det har de gjort sedan 1990. De har 
ännu en gång grovt underskattat den kubanska 
regeringens stöd och den kubanska revolu-
tionens motståndskraft. För mer fakta om 
oroligheterna uppmanas till läsning av ett stort 
antal artiklar som publicerats på hemsidan 
www.svensk-kubanska.se sedan 11 juli. 
 

ÄR DET “OROLIGT”  
I KUBA?

Z O L T A N  T I R O L E R 
O R D F Ö R A N D E  S V E N S K - K U B A N S K A 

F Ö R E N I N G E N

5



Den sjätte maj 2021 fattade den svenska 
regeringen beslut om strategier för  
Sveriges utvecklingssamarbete 2021-2025 
med bland annat Kuba och Colombia.  
 
Till Kuba anslås 175 miljoner kronor och 
till Colombia 1 155 för femårsperioden 
Kuba har ca 11 miljoner invånare och  
Colombia ca 50. Länderna har ungefär 
samma Human Development Index (HDI) 
och Ekologiska fotavtryck. De stora skillna-
derna är att Kuba är en socialistisk de-
mokrati med ett statligt välfärdssystem som 
omfattar hela befolkningen och Colombia 
är en korrupt nyliberal stat där missnöjda 
invånare går ut i massiva demonstrationer 
mot regeringen och kräver fred och sociala 
reformer. USA försöker svälta ut kubanerna 
och tvinga fram regimförändring men håller 
den colombianska regeringen under armar-
na militärt, ekonomiskt och politiskt. 
 
För Kuba gäller enligt UD:  
”Inget budgetstöd utgår till representanter 
för den kubanska staten eller kubanska 
myndigheter. Endast samarbete med för- 
ändringsaktörer som bedöms ha viljan och 
förutsättningarna att bidra till öppenhet och 
stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna 
kan övervägas.”  
 
På vanlig svenska betyder det att bistånd 
kan bara ges till de fiender till den kubanska 
staten som är starka nog att bidra till att  
socialismen ersätts med västerländsk kapi-
talism.  
 
Det innebär till att börja med att inget 
bistånd kan utgå till stöd för den kubanska 
sjukvården, vaccintillverkningen, omsorgen, 
utbildningen, transportinfrastrukturen, ener-
giproduktionen osv. eftersom det är statliga 
verksamheter. Bistånd kan inte heller utgå 
till stöd för fackföreningar, kvinnoorganisa-
tioner, småbrukarorganisationer etc. eftersom 
de stödjer den kubanska revolutionen. De 
enda som passar in i den svenska strategin är 
de små organisationer av dissidenter som har 
anknytning till och finansiering från Miami. 
 

UD vill att Sveriges bistånd till Kuba 
och Colombia ska gynna USA

För Colombia gäller däremot: ”Samverkan 
ska sökas med den colombianska regerin-
gen på områden som är gemensamma för 
det svenska utvecklingssamarbetet och den 
colombianska regeringens nationella  
utvecklingsplan, liksom andra fredsbyggande 
initiativ.” Detta förstärks i avslutningen med: 
”Det svenska utvecklingssamarbetet ska lägga 
grund för bredare relationer mellan  
Sverige och Colombia och samarbetet med 
den svenska resursbasen bör fördjupas”. Här 
är det väl bara ”resursbasen” som behöver 
översättas till vanlig svenska. Det betyder 
utbildade för jobb inom diplomatin och 
internationella organisationer. Tilläggas kan 
att det främst var Kuba som mäklade fram fre-
den mellan den colombianska regeringen och 
FARC-gerillan. 
 
Sverige ska alltså främst samarbeta med 
den regering som sviker fredsavtalet och 
som försöker driva igenom nyliberala 
reformer som har lett till de största och 
blodigaste demonstrationerna i Colombias 
historia. 
 
I båda strategierna ordas det mycket om det 
svenska utvecklingssamarbetet. Men det 
är  inget samarbete på riktigt utan ensidiga 
svenska biståndsdirektiv.  
I fallet  Colombia drar sig Sverige inte för 
att stödja en regering som med militär slår 
ner folkliga demonstrationer och systematiskt 
mördar folkliga ledare.   
I fallet Kuba är Sveriges uppslutning kring 
USA:s regimskiftespolitik ett förnedrande 
brott mot folkrätten. 
 
Kubas största problem är den utsvältnings-
blockad som USA utövat i 62 år och som 
President Donald Trump förstärkte med 243 
olika påbud. President Joe Biden har ännu inte 
återtagit sin föregångares beslut och den  
viktigaste insats Sverige skulle kunna göra 
vore att mildra effekterna av USA:s blockad. 
Det sätter dock strategin stopp för. Ändå 
fördömer Sverige blockaden tillsammans med 
alla länder i världen utom USA och Israel i 
FN:s Generalförsamling (23 juni i år).  

J A N  S T R Ö M D A H L

“På vanlig svenska  
betyder det att bistånd kan 
bara ges till de fiender till den 
kubanska staten som är  
starka nog att bidra till att  
socialismen ersätts med 
västerländsk kapitalism.

Strategin nämner USA:s blockad i för-
bigående men kallar den ”amerikanska 
sanktioner”. UD borde veta att Amerika 
är större än USA.

I fallet Colombia är insatserna för fred  
viktiga. Men inte ett ord om Kubas vikti-
ga fredsinsatser, t.ex. när det gäller gratis  
läkarutbildning till studenter från hela 
Latinamerika - och även USA -  
medicinbrigaderna som ställt upp i kampen 
mot epidemier och pandemier över hela 
världen, framställningen av vacciner mot 
Covid-19 som ska räcka inte bara till Kubas 
befolkning utan till andra länder som inte 
har råd med de multinationella bolagens 
produkter samt anslutningen till FN:s kärn-
vapenförbud. 
 
Genomgången av Sveriges biståndsdirek-
tiv visar avslutningsvis att det svenska  
biståndet i stor utsträckning gynnar USA 
och man kan undra om det var så det var 
tänkt. Biståndet till Kuba ska bara gå till 
det regimskifte  som  är  USA:s  mål  och  
biståndet  till  Colombias regering komplet-
terar USA som är dess huvudsponsor.  

 “UD BORDE 
VETA ATT 
AMERIKA 

ÄR STÖRRE  
ÄN USA
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“Efter snart 
60 år av  

blockad av 
Kubas folk  

vad har USA 
uppnått?  

Saken är klar, 
kampen mot 

USA:s blockad 
fortsätter tills 
den upphävs.  

Onsdag 23:e juni, 29:e gången sedan 
1992, fördömde FN:s generalförsam-
ling USA:s ekonomiska och finansiella 
blockad mot Kuba.  
 
184 länder stödde Kubas resolution mot 
blockaden. USA och Israel röstade mot 
och tre länder la ner sina röster, Colom-
bia, Ukraina och Förenade Arabemiraten. 
 
USA:s blockad handlar inte enbart om 
att USA vill hindra Kuba att fritt köpa och 
sälja på USA:s hemmamarknad, utan att 
USA genom sin ekonomiska makt skapar 
hinder för Kubas export och import 
till och från andra länder. Banker som 
medverkar till Kubas affärer har av USA 
tvingats till böter på miljardbelopp. 
USA kräver att dess blockadlagar mot 
Kuba inte enbart ska gälla USA, utan 
också nå ut och gälla andra länder, dvs. 
vara extraterritoriella. Självklart är detta 
olagligt men USA har lyckats med dessa 
gangsterfasoner i kraft av sin ekonomiska 
makt i finanssystemet. 
 
Det är inte enbart vanliga varor som stop-
pas utan också mediciner och medicinsk 
utrutsning. Det drabbar extra hårt nu 
under Corona-pandemin.  Detta påpe-
kades av talarna i FN:s generalförsamling. 
Det framhölls gång på gång att USA:s 
blockad mot Kuba är olaglig, bryter mot 

184 LÄNDER 
RÖSTADE MOT USA 

TILL STÖD FÖR 
KUBA 

Bidenregeringens  
blockadpolitik mot Kuba  

totalt isolerad i FN! 
internationell lag, mot Kubas suveränitet och 
mot självaste FN-stadgan. 
 
De olika ländernas talare berömde Kubas 
landvinningar inom utbildning, hälsovård 
och kultur och att Kuba trots pandemin haft 
kraft att sända ut medicinska brigader för att 
bistå över 40 länder. Kubas utrikesminister 
förklarade med konkreta exempel och siffror 
hur blockaden skadar Kubas folk. Det är inte 
ett embargo utan en blockad, ett ekonomiskt 
krig mot ön. Under en tolvmånadersperiod 
berövade blockaden Kuba 50 miljarder kro-
nor. USA:s blockad är en grov kränkning av 
det kubanska folkets mänskliga rättigheter. 
 
USA uttalade sig inför FN:s generalförsam-
ling och hävdade: “Såsom gentemot andra 
medlemstater i FN bestämmer USA sin 
utformning av ekonomiska relationer med 
olika länder i enlighet med USA:s egna na-
tionella intressen. Sanktioner är ett legitimt 
sätt att uppnå utrikespolitiska mål, nationell 
säkerhet och andra nationella och interna-
tionella mål, och USA är inte ensam när 
det gäller att ha denna åsikt och att tillämpa 
samktioner.” Efter snart 60 år av blockad av 
Kubas folk vad har USA uppnått? Saken är 
klar, kampen mot USA:s blockad fortsätter 
tills den upphävs. 
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Söndagen den 11 juli ägde dussintals  
regeringsfientliga protester rum i Kuba. 
Uppenbarligen var de koordinerade via 
sociala medier och ägde rum samtidigt på 
flera olika platser. På flera av dessa, inklu-
sive San Antonio och Matanzas, blev pro-
testerna våldsamma med krossade fönster, 
plundrade butiker, välta bilar, kastade 
stenar och attackerade människor.

Internationella media har överdrivit och 
manipulerat händelserna för att måla upp 
bilden av en massiv opposition mot regerin-
gen, polisvåld mot fredliga protester och en 
regim i kris. Samtidigt har krafter utomlands, 
ett samordnat mediekrig mot Kuba, de 
förödande effekterna av pandemin och 
mobiliseringen av tusentals kubaner till stöd 
för revolutionen medvetet förminskats eller 
fullständigt förtigits.

I de flesta amerikanska länder, inklusive 
USA, är liknande sociala manifestationer 
vanliga. De resulterar ofta allvarligt skadade 
och många arresterade. I Kuba var de senaste 
våldsamma protesterna 1994, det värsta 
året under den så kallade Specialperioden 
av ekonomisk kris, när Kubas BNP rasade 

med 35 procent efter Östblockets kollaps, 
som stod för närmare 90 procent av Kubas 
handel. I hopp om att få Kuba ut över kanten 
införde USA 1992 Torricellilagen och 1996 
Helms-Burton lagen, för att ytterligare förs-
tärka sanktionerna och sabotera Kubas handel 
med resten av världen. Medan landets knappa 
resurser reserverades för hälsovården, sko-
lorna och annan välfärd så led kubanerna av 
livsmedelsbrist, brist på bränsle, mediciner, 
bostäder, industri, transporter och så vidare. 
Livet var hårt.

Dessa förhållanden kommer nu tillbaka till 
Kuba som ett direkt resultat av USA:s sank-
tioner. Genom att totalvända Obamas försik-
tiga närmanden skärpte Trump blockaden till 
en aldrig tidigare skådad nivå. Han införde yt-
terligare 243 nya regler för att skära av Kubas 
handel med omvärlden, bötfälla fartyg som 
transporterar olja till ön, skrämma utländska 
investerare, blockera penningförsändelser och 
familjebesök samt hindra Kubas tillgång till 
det internationella finansiella systemet, som 
domineras av US dollar.

Fler än 50 av dessa skadliga åtgärder har 
införts efter att pandemin brutit ut. Det har 

 
 V A D  H Ä N D E R  E G E N T L I G E N  I  K U B A ? 

allvarligt skadat Kubas möjligheter att 
importera respiratorer, reservdelar, kanyler, 
mediciner och råvaror till dessa, livsmedel 
och bränsle. Till och med donationer av 
medicin har stoppats.

Detta har skapat en plågsam motsättning: 
tusentals kubanska specialister har behandlat 
Covid-19 patienter i 40 länder och Kuba har 
det enda egenutvecklade vaccinet mot  
Covid-19 i Latinamerika. Samtidigt står 
kubanerna i utmattande köer för att  
komma över dagliga nödvändighetsva-
ror. Deras frustration borde inte överraska 
någon.

Den kombinerade effekten av sanktionerna 
och pandemin gjorde att Kubas BNP föll 
med 11 procent 2020, turismen rasade med 
75 procent och importen minskade med 30 
procent jämfört med 2019. Därav de tomma 
hyllorna och långa köerna. Samtidigt pågår 
kampanjen i sociala medier, smord med  
miljontals dollar från USA och styrd från  
Miami. Dessa skyller alla svårigheter på 
Kubas regering och avfärdar sanktionerna 
från USA. De försöker kanalisera kubaner-
nas frustration till politisk opposition.
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 V A D  H Ä N D E R  E G E N T L I G E N  I  K U B A ? 

Sedan slutet på 2020 har sociala medier, 
”influencers” och YouTubers i Miami 
uppmanat kubanerna att gå ut på gatorna. 
Några av dem erbjuder pengar eller tele-
fonkredit till de som genomför och filmar 
mordbränder och vandalism.
På en presskonferens 13 juli visade Kubas 
utrikesminister upp bevis på mediekampan-
jen. 15 juni lanserades hashtagen #SOSCuba 
av ett företag i USA, samma dag blev detta 
företag beviljat finansiering av staten. 5 juli 
började hashtags som uppmanade till en ”hu-
manitär korridor” till Kuba. Bots och troll-
farmer användes för att i massomfattning 
sprida budskap på Twitter genom fakekon-
ton. En av dem gjorde fem återtweets i 
sekunden 10 och 11 juli. Twitteranvändare 
ändrade sina lokaliteter så att det skulle se 
ut som om de befann sig i Kuba och bilder 
på stora protester från såväl arabiska våren 
i Egypten som firande av vinsten i America 
Cup i Argentina presenterades som masspro-
tester i Havanna. På följande fredag påstods 
en video visa hur den kubanska polisen 
skjuter en man till döds i hans hem. Men 
kubanska medier kunde intervjua samma 
person och han var vid god hälsa och full 
vigör.

Sanktionerna och mediakriget är två spår 
som USA följt sedan den kubanska  
revolutionens seger 1959: ekonomiska sank-
tioner i kombination med att bygga upp en 
inhemsk opposition. Syftet är ”regimskifte”, 
som Lester Mallory, USA:s viceminister för 
Interamerikanska affärer, skrev i ett memo-
randum 1960. Medan han insåg och erkände 
det folkliga stödet för regeringen rekommen-
derade han åtgärder för att ”försvåra Kubas 
ekonomiska liv…för att framkalla hunger, 
desperation och störtande av regeringen.”

Kubas president Miguel Díaz-Canel 
reagerade på händelserna 11 juli på liknande 
sätt som Fidel Castro gjorde på demonstra-
tionerna 1994. Han åkte till San Antonio för 
att prata med lokalborna. Han förstod deras 
rättmätiga frustration och sedan ledde han en 
folkmassa genom samhället i försvar av den 
kubanska socialismen.

Dagarna efter har följts av ett spänt lugn, 
och en våldsam protest i Arroyo Naranjo i 
utkanten på Havanna. Här dog en person 
och andra skadades, inklusive en polis. Små 
sammanstötningar har ägt rum sedan dess.  

Internet stängdes momentant ner, förmo-
dligen för att hindra sociala medier från att 
koordinera mer protester. På radio och TV 
sändes ett fyra timmars program där presi-
denten och ministrar diskuterade händelser-
na, analyserade situationen och fördömde 
USA:s inblandning. Från Florida kom hot 
om en marinflottilj och uppmaningar till ett 
militärt ingripande från USA.

Med groteskt hyckleri uttalade Joe Biden 
bekymmer över situationen och uppmanade 
Kubas regering att lyssna på folket. Men 
vore Biden bekymrad på riktigt och lyssnade 
på kubanerna, skulle han häva blockaden. 
Det var ett krav från alla de kubaner jag 
pratade med vid en manifestation i Havan-
na 17 juli där ca 200 000 personer deltog. 
Ytterligare hundratusentals kubaner gick 
ut på gatorna runt om i landet till stöd för 
regeringen.

Kubanska myndigheter har gjort klart att 
våld kommer att bestraffas enligt lagen.  
Det kan bli mer konflikter framöver, men 
linjerna är klara. Ingen borde underskatta 
motståndskraften i den kubanska  
revolutionen.  
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       B R E V  F R Å N  
     K U B A ! 
 
      A R I A N N A  
      A L V A R E Z  
      A V A L O

        

 

Var var de som pratar om  
”humanitär hjälp” när USA stoppade en 
kinesisk farkost fylld med  nödartiklar 
för att bekämpa Covid-epidemin och 
hjälpa det kubanska folket? 
 
Var var de när Trump förbjöd ekonomisk 
hjälp till familjerna på ön, när han  
förstärkte en inhuman blockad mitt under 
en pågående global kris och en pågående 
dödlig sjukdom. När han förbjöd inköp av 
respiratorer från företag i USA.  
 
Var var de när USA stoppade oljetankers 
på väg till Kuba i havet? 
 
Var var de när folket som mest behövde 
dem? 
 
Den främsta humanitära hjälpen för alla 
kubaner skulle vara ett totalt upphävande 
av blockaden. Om du inte håller med så är 
du inte mänsklig, eller så vill du inte hjälpa 
någon. 
 
Händelsevis så råkar det vara samma 
människor som skrek i högan sky när Kuba 
hjälpte den engelska båten [med  
Covidsmittade] när ingen annan ville göra 
det… 
 
Vi kubaner är solidariska av oss. Vi behö-
ver inte någon opportunistisk ”humanitär” 
korridor med tydliga politiska avsikter när 
vi har tusentals systrar och bröder runt om 

i världen som agerar som korridor utan att 
kräva nån uppmärksamhet. 
 
Det finns solidaritetsorganisationer som 
i åratal har sänt hjälp och donationer till 
Kuba och som utan avbrott fortsatt under 
pandemin. Det är projekt och organisationer, 
kyrkor och grupper av kubaner som är helt 
öppna. Om de nu vill hjälpa, varför har de 
aldrig tagit kontakt med dessa? 
 
Varför är det nu de reagerar och  skriver 
plakat och banderoller och spelar hjältar 
samtidigt som de varit medlöpare till de 
största övergreppen mot ön?  
 
Från Italien, Kanada, Kanarieöarna, Spanien, 
England, Tyskland, Panama har de sänt 
verklig humanitär hjälp. Allt från mediciner 
och kanyler till pengar. Och de fortsätter att 
fylla containrar för att skicka dem. De na-
vigerar för att undvika alla tusentals hinder 
som blockaden påtvingar oss för att se till att 
lasten når fram till kubanska hamnar. 
 
Till alla dem vill vi rikta vårt mest 
uppriktiga tack! 
 
Varje liv som går förlorat gör ont. Det gör 
ont att se i vilken situation sjukhusen och 
vårdcentralerna befinner sig i. Bristen på 
material gör ont. Men vi är inte ens i närhe-
ten av att vara värsta landet i regionen. Och 
även om jag tycker att siffror är olämpligt 
när det handlar om människoliv, så är det 

dags att lyfta fram lite fakta för dem som vill 
prångla på oss kaos och oordning. Siffrorna 
är från 13 juli men situationen har inte  
förändrats mycket, åtminstone inte till det 
bättre.  
 
- Miami Dade County, med bara 2 717 000 
invånare, har haft 504 000 fall av  
Coronavirus och 6 472 dödsfall (1,28% av 
de bekräftade fallen).  
 
- I Florida, med dubbelt så många invånare 
som Kuba, har de haft 37 895 dödsfall. Ber 
vi om humanitär hjälp för Florida? 
 
- Madrid med 6 752 763 invånare har haft 
739 000 fall och 15 447 döda (2,09% av de 
pågående fallen) 
 
- Rio de Janeiro med 6 748 000 invåna-
re har haft 973 000 fall och 56 321 döda 
(5,78% av de bekräftade fallen). Sen igår har 
de haft ytterligare 200 dödsfall. 
 
- Storstadsregionen i Chile med 7 112 808 
invånare har haft 661 000 fall och 17 377 
döda (2,62% av de bekräftade fallen) 
 
Så skulle jag kunna fortsätta och lyfta 
fram fakta både från regionen och från den 
industrialiserade världen där hanteringen av 
pandemin har varit katastrofal men här har 
ingen har krävt humanitär hjälp. 
 

KÄMPA KUBA! 
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Så har vi Kuba som under mer än ett år 
har hållit pandemin i  schack utan att  
hälsovårdssystemen har kollapsat och som 
med 11 333 483 invånare har haft  
218 396 fall och 1 431 dödsfall (0,65% av 
de bekräftade fallen) 
 
Jag har inte så mycket mer att tillägga. 
Kuba uppfyller inte ens de lägst ställda 
villkoren enligt FN för att ansöka eller ta 
emot en humanitär intervention. 
 
För den som inte vet så kan en humanitär 
intervention ske genom våld. Det finns 
ingen krigskonflikt, och vi är inte ens i 
närheten av genomsnittet vad gäller usel 
hantering av pandemin. Därför kommer 
jag inte låna ut mig för naiva dumheter 
eller orkestrerade kampanjer. 
 
Vi har nog med exempel på ”humanitära” 
interventioner som ledde till militära in-
terventioner styrda av ekonomiska intres-
sen. Regeringar som avsatts och tusentals 
civila dödsoffer, trots att FN hävdat den 
nationella självbestämmanderätten. För att 
nämna några har vi Panama, Jugoslavien, 
Haiti, Irak, Libyen osv. 
 
Vem var det som låg bakom, antingen 
direkt eller indirekt, alla dessa ”humanitära 
insatser”? Samma förövare som alltid, som 
inte låter oss leva i frid och som nu säger 
sig vara bekymrade över vårt välmående. 
Ren cynism och imperialistisk opportu-
nism. Jag vägrar att låta mig utnyttjas. All 
hjälp är välkommen och vår tacksamhet 
kommer att vara evig. Sändningarna från 
solidaritetsgrupperna i utlandet har aldrig 
upphört. Det är den verkliga humanitära 
hjälpen. De söker hela tiden nya vägar att 
nå fram. De är den enda humanitära korri-
doren som har funnits  till dags dato. 
 
Organisationerna finns, metoderna finns,  
vägarna finns. Om ni vill hjälpa era 
kubanska bröder och systrar så gör det 
från hjärtat och på ett oegennyttigt sätt. 
Det är den enda sanna solidariteten. Kuba 
behöver att alla ställer upp. Sluta posera 
i de sociala nätverken för här finns liv att 
rädda.  
 
Kämpa Kuba! 
(Facebookinlägg, 14 juli 2021)
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Statistik från 29 augusti 2021: 
640 438 bekräftade Covid-19 fall i Kuba. 
38 391 sjuka i Covid-19 
596 846 tillfrisknade 
3 144 dödsfall i Covid-19 
Källa: IFCO - Präster för fred i USA. 

VAD BESTÅR  
BLOCKADEN AV? 

 
Den kommersiella blockaden gör att 
kubanska företag och medborgare inte 
får sälja varor eller tjänster till världens  
största marknad, som är USA.  
Inte heller får de köpa deras varor och  
tjänster, med några få och mycket begrän-
sade och reglerade undantag, som då ska 
betalas i förskott. Detta innebär enorma 
kostnadsfördyringar för all import. Likaså 
hindrar det införskaffande av varor och 
teknologi som bara USA har. Fartyg som 
angjort hamnar i Kuba får inte angöra  
hamnar i USA, vilket mångdubblar kost-
naderna för transporter och försäkringar. 
Förbudet mot turism från USA hindrar ett 
omedelbart inflöde av valuta till ekonomin. 
 
- Företag och länder utsätts för ett kons-
tant förföljande, bötfällande och påtrycknin-
gar. Företag i tredje land får inte exportera 
produkter till USA om dessa innehåller ett 
enda gram kubanskt socker eller nickel. 
Det utestänger Kuba från en stor del av 
den internationella marknaden. Likaså får 
andra länder inte sälja några produkter till 
Kuba som innehåller mer än 10 procent av 
komponenter från USA. 
 
- Kuba är utestängt från internationella 
krediter för utveckling då USA har veto i 
finansiella organ som Världsbanken och 
Interamerikanska utvecklingsbanken. 
 
- Till detta, och mycket mer, kommer att 
243 nya sanktioner infördes under  
Trumpadministrationen. Över 50 av dem 
mitt under pågående pandemi. 
 
- Tillåtelse för USA-kubaner att skicka 
pengar till släktingar i Kuba har kraftigt 
inskränkts. (Också från andra länder, som 
Sverige, har det blivit allt svårare att skicka 
pengar. Bankerna är rädda för att tvingas 
betala dryga böter och avbryter hellre för-
bindelserna med Kuba.) 
 
- USA har stängt sitt konsulat i Havanna 
och utfärdar inga visum. Det syftar till att 
öka trycket på den kubanska befolkningen. 
Avtalet som USA ingått om minst 20 000 
visum om året är inte värt pappret det är 
skrivet på.

 
 

- Genom att sätta upp Kuba på listan över 
länder som påstås stödja terrorism stängs 
hela den internationella bankmarknaden 
totalt för ön. Det gör det omöjligt att  
genomföra köp också av mat och mediciner 
med dollar som landet har. 
 
- Den systematiska förföljelsen av fartyg 
som transporterar venezolansk olja har gjort 
att kollektivtransporterna har tvingats skära 
ner drastiskt och elförsörjningen försvåras. 
 
- Förbud för resor till Kuba liksom förbu-
det för att köpa produkter i landet i kombi-
nation med förbud för kryssningsfartyg har 
ruinerat många privata småföretag i landet. 
 
- Förbudet för flyg till nio av tio destina-
tioner påverkar kubaamerikanerna vilka 
tidigare var undantagna för begränsningarna 
för resande. 
 
- Den enda investeringen som tilläts under 
Obama har dragits tillbaka, den som  
hotellkedjan Marriot gjorde. 
 
- Hela Helms Burtonlagen tillämpas, vilket 
hindrar utländska investeringar i Kuba och 
gör det möjligt för medborgare och företag 
i USA att åtala utländska företag som gjort 
investeringar i Kuba på egendom som tidiga-
re tillhört USA.  
 
- Avbrytandet av avtal om medicinskt 
bistånd, som USA-allierade Ecuador och 
Brasilien gjort, från vilket inkomster bidrar 
till det kubanska hälsovårdssystemet. Dessa 
brutna avtal förklarar till en del bristen på 
hälsovårdsmaterial och syftar till att skapa 
en hälsovårdskris på ön. 
 
- De länder som tar emot kubanskt medi-
cinskt bistånd utsätts för påtryckningar att 
avbryta det eller utsättas för olika typer av 
straff och uteblivna inkomster. 
 
Ja listan skulle kunna göras mycket längre! 
 
Cubainformación, 9 augusti 2021



Jag har aldrig tidigare skrivit på  
Facebook då jag tycker att det är för  
mycket negativa saker som sägs där och 
det tar upp en massa oväsentligheter.  
Men idag känner jag plikten att deklarera 
min ståndpunkt och säga några sanningar 
som kontrarevolutionärerna och  
låtsasrevolutionärerna inte vill höra. 
 
Jag förvånas över att kubaner som  
fötts här och som tagit emot förmåner som  
erbjuds, nu förkastar och attackerar oss. 
De ber om en ”humanitär korridor” och 
uppmanar till en folkresning, dvs. en US 
amerikansk invasion. En inblandning från 
de som hatar oss och som endast önskar död 
och förintelse för Kuba. De som uppmanar 
till detta förtjänar inte att kalla sig kubaner. 
 
Det är okej att emigrera och söka bättre 
möjligheter i livet och jag respekterar dem 
som valt den vägen. Vårt land har formats 
och närts av många emigranter under sin 
historia men att smutskasta och attackera sitt 
födelseland är ovärdigt. 
 
Hur är det möjligt att neka till de enorma 
ansträngningar som denna statsmakt gör för 
att skydda och hjälpa sitt folk. Jag känner 
inte till något annat land som mitt under en 
våldsam pandemi har gjort allt det som Kuba 
gör för att hindra denna plåga.
 
Jag önskar att de som säger emot mig talar 
om vad en fattig stat, med en kollapsad   

 
 
       B R E V  
     F R Å N  E N  
     K U B A N S K A  
     T I L L  S I N A       
  L A N D S M Ä N ! 
     C L O T I L D E                   
  P R O V E Y E R 

ekonomi och en omänsklig folkmords-      
blockad som stryper oss, ska göra mer än 
vad Kubas regering gjort, som inte övergett 
en enda människa i vårt land. Ge mig ett 
enda exempel på att Kuba inte gjort allt vad 
det kunnat. Ett enda! 
 
Jag minns med sorg när liken i Quito, 
Ecuador, samlades i högar på gatorna då 
hälsovårdssystemet kollapsat och den lättja  
som regeringen under president Moreno  
visade. Då kom det inte några uttalanden 
från USA om att ”rädda” folket i Ecuador. 
Jag har inte sett uppmaningar till ”humani-
tära arméer” till Indien eller Brasilien med 
sina tusentals döda i Covid. 
 
I Kuba har vi allvarliga problem med 
livsmedelsförsörjningen och tillgången på 
mediciner. Det tack vare ansträngningarna 
från Nordamerika att hindra vår utveckling. 
Trots det får alla sjuka gratis vård med 
medicin och utrustning som våra tekniker, 
vetenskapsmän och arbetare tagit fram. 
Som till exempel respiratorer för allvarligt 
Covidsjuka. Något som vi tvingades utve-
ckla själva då vi nekades att köpa dem av 
tillverkare utomlands. 
 
Med alla dessa svårigheter är Kubas kamp 
mot Covid heroisk. Våra dödssiffror smär-
tar, men de är inte i närheten av vad de rika, 
och påstått mer demokratiska, länderna har. 
Jag tar siffrorna från den 13 juli, som vida-
rebefordrades av Arianna Álvarez Avalo. 
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Statistik känns inte bra när det handlar om 
människoliv, men det är dags att visa en del 
fakta för dem som bara vill bringa kaos. 
 
Miami, Florida, Madrid, Rio de Janeiro visar 
statistiken från den rika världen - se fakta i 
Ariannas brev på sid 10 - där hanteringen av 
pandemin varit katastrofal, men där ingen 
krävt någon “humanitär intervention”. 
 
Sedan har vi Kuba som haft kontroll över 
pandemin i över ett år utan att hälsovårds-
systemet kollapsat. Med 11 333 483 invåna-
re har vi haft 546 011 bekräftade Covid-19 
fall och 4 397 döda (Källa: FCO - Präster för 
fred i Kuba). 
 
Vi behöver inte lägga till mycket mer. Men 
jag skulle vilja påminna dessa ”förvirrade” 
att medan de levde i landet som såg dem 
födas, fick de hälsovård, utbildning, social 
trygghet och mycket annat helt gratis. Också 
de som var barn till mycket fattiga  
familjer eller analfabeter från det tidigare 
kapitalistiska Kuba och har kunnat  
komma in på arbetsmarknaden i de länder 
dit de emigrerat, tack vara utbildningen som 
”diktaturen” gett dem, i landet som de idag 
smutskastar.

Tack vare det kulturella kapitalet som 
de fått med sig har många av dessa, som 
fötts under mycket fattiga omständigheter, 
idag blivit professionella och kvalificerade 
yrkesmänniskor i  länderna dit de emigrerat. 

FEGISAR, RESPEKTERA DEN HEROISKA  
ANSTRÄNGNING SOM KUBAS FOLK GÖR!
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Sociologen Clotilde Proveyer 
var under flera år Kubas 
kulturattaché i Sverige. Hon 
är maka till Kubas före detta 
Sverigeambassadör Francisco 
Florentino.



Den ekonomiska blockaden i  
kombination med pandemin 
och utebliven turism har lett 
till brister i försörjningen och 
armod för Kubas folk.  
 
Och en enorm operation på sociala 
medier, organiserad från USA, har lett 
till att en del kubaner protesterar mot 
sin regering. I vissa fall mycket våld-
samt. Det är samma typ av hybridkrig-
föring som USA tidigare använt sig av 
i till exempel Venezuela och Bolivia.  
 
Bombardemanget av medierna från 
mäktiga system av ”big data”, robots 
och cybertrupper ligger bakom ett otal 
budskap. I dessa är foton ett viktigt 
element i bedrägeriet och manipula-
tionen. Några axplock: 
 
- Fotot av en pojke som påstås ha 
dödats av kubansk polis, visar ett offer 
för gängkriminalitet i Venezuela 
 
- Foton på stora manifestationer mot 
Kubas regering som i verkligheten 
äger rum i Egypten, Argentina och 
Spanien
 
- Foton på kubanska armén i en parad 
som skedde för fyra år sedan 
 
- Foton på hemlösa kubaner som i 
verkligheten lever i USA 
 
- Lögner som att Raúl Castro skulle 
ha flytt och där man visar bilder på ett 
statsbesök han gjorde i Venezuela för 
flera år sedan. 
 
- Lögnen om att tolv personer skulle 
ha dött på ett sjukhus 
 

De delar inte ödet med de miljontals immi-
granter från Latinamerika eller andra fattiga 
länder som saknar utbildning, dokument 
och personbevis.

Dessa otacksamma kräver inte att USA:s 
regering häver blockaden mot oss. Det 
minsta de kan göra är att respektera den 
heroiska ansträngning som detta folk gör, 
som inte låter sig besegras och denna 
regering som står i spetsen för kampen mot 
Covid. Fegisar: respektera de värdiga som 
fortsätter att stödja och kämpa arm i arm 
med revolutionens parti som gjort oss till ett 
värdigt folk. 
 
Clotilde Proveyer 
17 juli 2021 

 

“Vårt land har 
formats av 

många  
migranter  
under sin  

historia men att 
smutskasta och 

attackera sitt 
födelseland är 

ovärdigt!

- [Till detta kommer påståenden 
om att ”folket” intagit staden Cama-
güey och liknande totalt substanslösa 
lögner. En ”nyhet” visar ”bedjande 
kubaner”, men är från Centralameri-
ka osv.] 
 
Det ovanstående gäller nätet. Men 
hur ser det ut i de stora medierna 
som ska vara ”seriösa, objektiva och 
oberoende”? Här är det gemensam-
ma att ett stort antal foton som visar 
folk som demonstrerar FÖR revolu-
tionen, framställs som om de gjorde 
det motsatta. 
 
- New York Times visar ett foto från 
en demonstration som påstås vara 
mot regeringen men där man kan se 
Gerardo Hernández Nordelo, koordi-
natör för Kommittéerna för  
Revolutionens försvar och dekorerad 
som ”Kubas hjälte”. 
 
- CNN, under titeln ”Frihet, sången 
som Emilio Estefan tillägnat Kuba”, 
illustreras av ett foto på arbetare i 
Havanna som stöder revolutionen.  
 
- Samma CNN, säger i en annan 
artikel att i ”San Antonio de los 
Baños utmanade hundratals personer 
polisnärvaron”. Men de som visas 
på fotot bär på bilder av den revolu-
tionäre ledaren Lázaro Peña. 
 
- Samma bild publicerades av 
spanska TV också där med ett foto 
med texten: ”Tusentals personer tog 
gatorna i Kuba i besittning i  
historiska protester mot regimen”. 
TV publicerade, i en annan nyhet och 
med ett annat foto, folk som stöder 
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revolutionen, men där TV påstår att 
det rör sig om en ”våg av protester 
mot regimen utan motstycke”. 
 
- På samma sätt gör BBC, som för 
att illustrera ”massiva protester” i 
Kuba publicerade ett foto på  
aktivister i Kommittéerna för  
Revolutionens Försvar. 
 
- Den uttrycksfulla rubriken i  
mexikanska dagstidningen Por Esto 
var ett budskap mot Kubas regering: 
”Skandalöst!” Men det som är  
skandalöst är mediemanipulationen, 

då  fotot som visas är folk som stöder 
revolutionen i Havanna, med flaggor 
från 26-julirörelsen (rörelsen som 
grundades av Fidel Castro). 
 
- Det var inte den enda tidning som 
publicerade fotot med den lögnaktiga 
texten. Det gjorde också de spanska 
tidningarna El Mundo och El País 
(och i Sverige: DN, Expressen och 
Sydsvenskan). 
 
- Samma medier som framställer  
riktiga terrorister som oskyldiga 
änglar och skriver om ”förtryck” 

när polisen anländer, gör tvärtom 
när det gäller protester i Colom-
bia, Chile, Frankrike och Spanien.                                                                                                                                         
                                                                                                      
Medan de inte skriver en enda rad 
om de mobiliseringar med tusentals 
personer – ja, just det, tusentals – 
som försvarar revolutionen mot 
USA:s blockad och som genomförs 
över hela ön. Om dessa, tro det eller 
ej, inte ett ord. 
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ÖGONVITTNEN

Som kanadensare med familjemedlem-
mar som bor i Kuba och som var  
där under de regeringsfientliga protest-
erna 11 juli är jag i en unik position där 
jag kan se hur det som rapporteras i de 
stora medierna och det som verkligen 
hände på plats står i skarp motsättning 
till varandra. 

Ungefär två veckor efter Fars Dag började 
Deltavarianten av Covid få grepp, särskilt 
i provinsen Matanzas. Mors Dag och 
Fars Dag är viktiga fester i den kubanska 
kulturen. Det, i kombination med Delta- 
variantens spridning, ledde till en snabb 
eskalering av antalet Covid-19 fall. Kuba 
har vaccinerat en stor del av befolkningen  
i provinsen Havanna med sitt  
godkända vaccin Abdala. Därefter fokus-
erade hälsovårdsministeriet på Matanzas, 
som är den mest besökta provinsen av tu-
rister, vilket utsätter befolkningen för ökad 
risk. Abdala har en effektivitet mot Covid 
på 92 procent, vilket gör det i klass med de 
mest effektiva vaccinen.

Samtidigt som de dagliga rapporterna 
om nya Covidfall gick i höjden började vi 
höra från många vänner i staden Cárdenas i 
Matanzasprovinsen att deras vaccinationer 
ställdes in på grund av brist på kanyler. 
Myndigheterna reagerade med en nedstäng-
ning och tillät affärerna bara att vara öppna 
på morgonen så att folk skulle vara hemma 
resten av dagen. Sjukhus och hälsovårds-                                                         
arbetare, liksom vårdinfrastrukturen över-
belastades. En stor elektrisk kraftcentral i 
Matanzas arbetade med reducerad effekt 
eftersom underhåll inte kunde utföras då 
reservdelar inte kan importeras på grund av 
blockaden. Det innebar att man var tvun-
gen att minska eltillgången till hushållen 

så att sjukhusen kunde få vad de behövde.       
Det i sin tur innebar att folk bara hade  
några timmar med el om dagen för att 
kunna laga mat, använda fläkt eller luft-
konditionering. Och det i juli, den varmaste 
månaden. Inga offentliga bassänger var 
öppna och det var förbjudet att åka till 
stranden i och med nedstängningen. 
 
Så, efter närmare 1,5 år av pandemi och 
ekonomisk kris kan man föreställa sig hur 
frustration, utmattning och desperation 
ökade. 

Sedan pandemin började har Kubas BNP 
rasat med drygt 11 procent. Redan innan 
pandemin var ekonomin dålig. Sedan 
Trumpadministrationen skärpte blockaden 
mellan 2017 och 2020 så föll den kubanska 
exporten med 82 procent och importen 
med 85. Trump attackerade direkt Kubas 
inkomstkällor, skar ner kommersiella 
flygförbindelser och förbjöd till slut också 
charterflyg till Kuba. USA införde också 
sanktioner mot rederier som transporterar 
olja från Venezuela till Kuba vilket förstås 
påverkade trafik och annan logistik på ön. 
 
I och med den stora förlusten av turismen 
2020 har ön förlorat sina viktigaste  
inkomstkällor av hårdvaluta, vilket kastade 
det in i en av de värsta livsmedelsbristerna 
sedan Specialperioden på 1990-talet.  
 
Hygienprodukter har blivit allt svårare 
att hitta i affärerna liksom mediciner som 
Tylenol (paracetamol) och antibiotika. 
Apoteken saknar nu viktiga mediciner mot 
vanliga åkommor som högt blodtryck, 
diabetes, cancer och för behandlingsbara, 
men potentiellt skadliga, infektioner. En 

flaska med 250 paracetamoltabletter kostar 
50 dollar eller mer på svarta marknaden. Då 
många mediciner nu saknas eller är brist på, 
hygienprodukter är dyra och man får köa i 
flera timmar vid livsmedelsaffärerna, med en 
50-procentig risk att produkterna tar slut  
innan du kommer fram, så lider kubanerna. 
De är trötta och utmattade under de nu-
varande förhållandena. Och det är precis vad 
sanktionerna vill åstadkomma. 
 
I början på juli, som svar på det ökade an-
talet fall av Covid i Matanzas, började vi se 
hashtagen #SOSCuba från kubaamerikanska 
kändisar i södra Florida. Detta var mindre än 
tre veckor efter att Abdala vaccinet visat sig 
vara i klass med de bästa i världen (och So-
berana, Kubas andra vaccinkandidat, nästan 
lika bra) och precis efter att 184 länder i FN 
röstat för ett slut på blockaden. #SOSCuba 
var helt uppenbart en förtalskampanj som 
syftade till att sprida idén att Kubas regering 
misskött pandemin. 
 
I Miami bor 1,2 miljoner människor med 
kubanskt ursprung. Många av dem är barn 
till de som flydde revolutionen. De är 
kontrarevolutionärer och antikommunister. 
De utgör en välbärgad och politiskt mäktig 
grupp. I södra Florida finns en kontrarevolu-
tionär mångmiljonindustri bestående av poli-
tiker, YouTubers, artister och skådespelare 
vars karriärer bygger på att sprida lögner om 
Kubas regering och driva lobbyverksamhet 
i Washington för att bibehålla och skärpa 
blockaden. Tiotals miljoner dollar satsas  
varje år av NED och USAID för att finansi-
era ”demokratiprojekt” i Kuba. Det betyder 
att finansiera politisk inblandning, lögnjour-
nalistik, dissidenter och protester – allt för 
att främja en regimförändring. 
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Efter de regeringsfientliga protesterna sa 
den spanske medieexperten Julián Macías 
Tovar på kubansk TV och förklarade siffror-
na kring hashtagen #SOSCuba och att de är 
väldigt märkliga. Tovar visade att mellan 5 
juli, när hashtagen först användes, och 8 juli, 
var det 5 000 tweets. Sedan exploderade an-
talet exponentiellt med 100 000 tweets 9 juli,  
500 000 den 10 juli, 1 500 000 dagen efter 
och 2 miljoner den 12 juli. 
 
Kubanska journalister gjorde ett utmärkt 
jobb och avslöjade lögner, falska foton och 
videos i samma takt som de spreds. Därmed 
kunde kubanerna få korrekt information. 
Däremot sågs detta inte utanför Kuba. Vi 
vet nu att tusentals falska konton skapades 
dagarna före protesterna och att bots an-
vändes för att skicka ut tusentals tweets om 
dagen och hundratals återtweets i minuten 
den 10 och 11 juli. Med syftet att fläcka den 
kubanska regeringens rykte och uppmuntra 
till regeringsfientliga demonstrationer. 
 
11 juli var det inte tusentals regeringsfien-
tliga demonstranter i någon kubansk stad 
vid någon tidpunkt. Det fanns knappt några 
hundratal i ett land med fler än 11 miljoner 
invånare. 
 
I Cárdenas, där jag var, bestod deltagarna 
inte av yrkesarbetande läkare, sjuksköter-
skor, lärare, ingenjörer, butiksägare eller 
industriarbetare. De flesta var sådana som 
inte vill jobba utan lever på pengar från 
familjemedlemmar i utlandet. Många är 
välkända brottslingar och bidrar inte med 
något positivt till samhället. Vi känner själva 
ett par som skapade en brett spridd, men 
totalt falsk video. I den använde de grisblod 
och ketchup för att visa en kubansk polis 
som skjuter deras barn. Paret erkände att de 
erbjudits pengar från någon i USA för att 
göra det. En annan person, som också er-
bjöds pengar för att delta i protesten i Cárde-
nas, skapade en annan falsk video. Själv har 
han drivit en olaglig affärsverksamhet och 
inte betalat skatt.

Deltagarna i protesterna är generellt 
sett inte respekterade och är inte kända 
för sitt engagemang. Inte heller verkar de 
vara intresserade av en fredlig dialog med 
myndigheterna. Pengar verkar vara deras 
enda drivkraft. Inte heller fortsatte dessa 
regeringsfientliga protester de följande 
dagarna, som media hävdar. 
 
Jag vill påpeka att de flesta poliser i Kuba 
inte har pistoler med kulor. Vanligen har 
de något som liknar startpistoler, som bara 
ger ifrån sig ljud och rök. Det fanns många 
falska påståenden på sociala media och i 

västerländska media om polis som skulle 
mörda kubaner. Många av dessa ”döda” 
framträdde i kubansk TV för att visa att de 
var såväl levande som att de mådde alldeles 
utmärkt. 
 
Protesterna i Cárdenas karaktäriserades 
inte av polisbrutalitet. Inte heller finns det 
några försvunna. Däremot fanns det butiker 
som totalförstördes av protesterande som 
slängde stenar genom skyltfönstren och 
mot obeväpnad polis, välte polisfordon och 
stal varor i butikerna, framförallt elektron-
ik. Än värre var att några individer trängde 
in på stadens sjukhus och vandaliserade 
barnkliniken. Hälsovårdspersonal behövde 
polisskydd från dessa personer som hotade 
dem. 
 
Flera av de protesterande gick till stadens 
hamn efter att de förstört butiker och 
sjukhuset. Där väntade de på båtar som de 
trodde skulle komma från Florida för att 
föra dem till USA. De var själva offer för 
USA:s lögner och manipulationer – det 
kom inga båtar utan de flesta av dem blev 
arresterade för uppenbara lagbrott. Många 
av dem har redan offentliggjort meddeland-
en de fick från utlandet som erbjöd dem 
pengar till deras bankkonton om de vandal-
iserade för att skapa oreda och provocera 
polisen. De uppmanades att göra videos 
och falska anklagelser till utländsk media 
och på sociala medier. Detta har inte alls 
rapporterats i västerländska tidningar. 
 
Dessa media ger dessutom väldigt liten 
publicitet till kränkningar av mänskliga 
rättigheter som görs av regeringar och  
paramilitär i länder som Colombia, Chile 
och Haiti. Här har massiva folkliga 
resningar skett och hundratals civila har 
misshandlats, mördats och försvunnit. 
Samma medier som omedelbart rapport-
erade, överdrev och ljög om det som hände 
i Kuba. Politiker i USA ropade genast på 
”humanitär hjälp” eller en militär inter-
vention i Kuba, inklusive flygbombningar. 
Media publicerade foton från 1 Majdemon-
strationerna 2018 och hävdade att det var 
regeringsfientliga protester. Facebook 
beslutade att deras ”community standards” 
inte bröts av de otaliga uppmaningarna till 
en väpnad invasion och blodsutgjutelse, 
mord på valda politiker, kärnvapenkrig mot 
Kuba och uppmaningar om vapenleverans-
er från Miami till Kuba. 
 
Som svar på protesterna 11 juli gick 
tusentals – ja, många tusen – kubaner ut på 
gatorna i hela landet för att visa sitt stöd till 
sin regering och revolutionen. 17 juli var 
det hundratusentals demonstranter ute på 

morgonen i Havanna till stöd för regeringen. 
Av detta rapporterades ingenting, varken på 
CNN eller CBC. Den mäktiga demonstra-
tionen i Camagüey, till stöd för regeringen, 
beskrevs i sociala medier som regerings- 
fientliga och att de hade ”befriat” staden från 
”diktaturen”. Detta var fullständigt fel. 
 
Också dagarna efter protesterna skedde 
cyberattacker från USA mot olika offentliga 
institutioner i Kuba som Hälsovårdsminister-
iet, nyhetsmedia som Cubadebate med flera. 
Uppenbarligen ville inte utländska makter 
att folk skulle informeras av Hälsominister-
iet under en hälsokris, om hur folk erbjudits 
pengar för att vandalisera eller hur lögnerna 
avslöjades. 
 
De flesta kubaner – också de som inte är 
nöjda med den nuvarande administrationen – 
är bestämt emot våld, vandalism, plundring 
och främmande inblandning i sitt land. Så 
gott som alla som vi pratade med i Cárdenas 
var förbannade på förstörelsen i sin stad 
och skämdes över hur de som ville förråda 
och smutskasta sitt land agerat för att be om 
intervention från USA. Många kubanska 
civila tog på sig att observera, spela in och 
rapportera till myndigheterna det som de 
våldsamma protesterande gjorde 11 juli.  
 
Kuba har länge stått emot imperialism. De 
flesta inser att utländsk inblandning och ny-
liberalism skulle göra sakerna mycket värre 
och inte förbättra deras materiella situation. 
 
Jag känner inte till någon kuban som bor 
i Kuba som inte över allt annat vill ha ett 
slut på denna förtryckande och diktatoriska 
blockad. Detta skulle ha en omedelbar effekt 
på varje aspekt av deras välbefinnande. 
 
Den här situationen har gjort det lätt att se 
vilka som är vänner till det kubanska folket. 
Majoriteten av latinamerikanerna gav sitt 
stöd till kubanerna och deras regering.  
De hävdar kubanernas rätt till självbestäm-
mande och suveränitet.  
 
Medan Biden i chauvinistisk stil erbjöd sig 
att skicka vacciner till Kuba efter protester-
na, när han mycket väl vet att Kuba har sina 
egna vaccin, så skickade Mexikos president 
800 000 kanyler.

 People’s Voice,  
The Guardian,  
Australia  
9 augusti 2021
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Under coronapandemin har alla länders  
kulturliv fått utstå hårda prövningar.  
Digitaliserat kulturutbyte och virtuella 
evenemang har till viss utsträckning hjälpt 
att förhindra en total kulturell utarmning. 
För Kubas del har pandemin inneburit att 
en stor medveten satsning görs på kultur 
”online”.    
 
Samtidigt har USA inte varit sen att använda 
pandemin för att intensifiera sitt kulturella 
krig mot Kuba. För att en kubansk artist ska 
få uppträda inför publik i USA räcker det inte 
att förhålla sig neutral, artisten måste uttala 
sig offentligt, fördöma Kubas revolution och 
hävda att Kuba är en diktatur. 
 
I november 2020 uppmanade USA unga 
kubanska kulturutövare att göra en ”kulturre-
volution” och protestera mot Kubas corona-
restriktioner utanför Kubas kulturministerium.  
 
Till de konstnärer i Kuba som USA riktade 
sig hör konstnärskollektivet San Isidro och 
andra grupper som förklarat sig vara ”obe-
roende”. Sådana grupper har under senare år 
tagit emot miljontals dollar i understöd från 
USA.  
 
Den 14 december 2020 publicerade TeleSur 
en lista på 54 kubanska ”dissidentorganisa-
tioner” som får ekonomiskt stöd från USA. 
Sedan 2017 har de fått mer än 16,5 miljoner 
dollar. Därtill finns flera så kallade oberoende 
organisationer och enskilda vars namn hålls 
hemliga.  
 
Avsikten med aktionen, som planerades i  
november 2020, var att skapa konfrontationer 
som skulle visa på brutalt polisvåld från po-
lisens sida. Journalister på ADN Cuba, ett så 
kallat oberoende kubanskt digitalt media, fick 
betalt av USAID för att skriva om protester-
na. Men aktionen misslyckades totalt. Istället 
inleddes en dialog med de protesterande, och 
tillsammans kom man överens om fortsatta 
diskussioner och åsiktsutbyten. Represen-
tanter för ministeriet klargjorde emellertid 
att inga organisationer eller enskilda som har 

KULTUR
USA:s 
KULTUR-
BLOCKAD 
MOT KUBA 
Louise Österlin

direkt kontakt med eller finansieras av USA:s 
regering är välkomna att delta i dialogen.  
 
San Isidro-kubanerna höjs till skyarna i 
USA och har också getts utrymme i vårt lands 
media. Men är de verkligen kulturarbetare 
eller är det snarare så att de tillhör ett skikt 
som tidigare i Havanna kunnat tjäna pengar 
på turismen, vilket under pandemin blev 
omöjligt? Hur ser deras ”konst” ut? En av 
rörelsens centralfigurer har avbildats sittande 
på en toalett med en kubansk flagga svept 
runt kroppen. Hur ska man se på det slaget av 
kulturyttringar?  
 
San Isidro-kubanerna har inte dragit sig för 
att öppet uppmana USA att invadera Kuba 
militärt. En av dem, rapparen Maykel Osor-
bo, säger: ”Det som behövs här är att ge eld, 
kompis. Vill du att detta ska förändras? Ge 
eld. Jag stöder en invasion nu. Ska de invade-
ra Kuba? Kom hit!”  
 
USA:s blockad drabbar Kubas konstnärer  
Bildkonstnärer behöver penslar, dukar och 
tuber med färg. Musiker och musikskolor 
behöver instrument. Filmare och fotografer 
behöver kameror och annan fotoutrustning. 
Mycket av detta måste köpas in från andra 
länder. Utan blockaden skulle det snabbaste 
och billigaste oftast vara att köpa direkt från 
USA eller köpa sådant som tillverkats i USA. 
Men blockadlagarna förbjuder det och tvingar 
kubanerna till dyrare och mer omständliga 
inköp från andra länder. 
 
Ett exempel är renoveringen av Alicia Alonso 
Gran Teatro i Havanna, namngiven efter den 
världsberömda kubanska ballerinan. Kubas 
kulturministerium har beräknat att man kunde 
ha sparat mer än 100 000 dollar, 15 procent av 
kostnaden – om man haft tillgång till produk-
ter på USA-marknaden inför restaureringen. 
 
Det är inte Kubas regering som lägger hin-
der i vägen för artister från USA att uppträda 
i Kuba, konstintresserade från USA som vill 
träffa målare i Kuba, eller bokälskare i USA 
som vill lära känna den kubanska litteratu-
ren och poesin och ha utbyte med kubanska 
författare. Det är USA:s blockadlagar som 
sätter stopp.  
 
Trump avskaffade folk-till-folk-resor  
Våren 2019 ströp Donald Trump alla möjli-
gheter till kulturutbyte genom så kallade folk-
-till-folk studieresor. Det var det ”vanligaste 
sättet för den genomsnittlige USA-medbor-
garen att kunna resa till Kuba” enligt Collin 
Laverty, chef för Cuba Educational Travel, ett 
av de största resebolagen i USA med resor till 
Kuba. 
 
En allvarlig följd av den kulturella blocka-
den är att USA:s befolkning berövas kän-
nedom om kubansk musik, dans, poesi och 
annan kultur. I Miami har allt kulturellt  

utbyte med Kuba rätt och slätt förbjudits,  
om det inte gäller regeringsfientliga så 
kallade kulturyttringar från den ”oberoende” 
sidan. I november 2019 förbjöd USA all 
federal finansiering av kulturellt utbyte och  
utbildningsutbyte med statliga enheter och 
deras anställda i Kuba.  
 
Kuba och Västvärldens kultur 
Kultur  med ursprung i USA och andra delar 
av västvärlden har en given plats i Kubas 
kulturliv. Exempel är John Lennon-statyn i 
Havanna och Rolling Stones uppträdande i 
Havanna inför Barack Obamas Kubabesök i 
mars 2016. Men också klassisk västerländsk 
musik och balett har sin plats i Kubas kultur-
liv, för att inte tala om filmkonsten.  
Skådespelaren Danny Glover och filmaren 
Oliver Stone från USA välkomnas i Kuba 
när de vill bygga kulturella broar mellan 
länderna. I slutet av år 2018 firade Kuba 
Ingemar Bergmans 100-årsminne och 
Stockholms Kammarkör gav tre konserter i 
Havanna.  
 
Oliver Stone har fått sota för sitt engage-
mang för Kuba. År 2007 bötfälldes han med 
6 322 dollar för sin film Comandante som 
bygger på en tre dagars intervju med Fidel 
Castro år 2002.
 
Kultur, konst och solidaritet 
I vår solidaritet med Kuba behövs starka 
kulturella band. Det vi kan göra i Svensk-
-Kubanska Föreningen är att avslöja den 
människofientliga och kulturfientliga  
blockaden i alla dess yttringar, såväl inom 
konsten som inom idrotten, religionen,  
handeln, vetenskapen och alla andra delar  
av mänskligt liv och interaktion. Men  
konsten intar en viktig plats. 
 
Det talade språket är splittrat mellan  
nationer och folk, men konsten är universell. 
Du behöver inte ord för att förstå ett konst-
verk, det talar till dina känslor.  
Bildkonsten, fotokonsten, filmkonsten, mu-
siken och dansen förmedlar glädje, sorg,  
vemod, längtan, nyfikenhet, lekfullhet, 
humor, kärlek, ömhet.....Kulturen binder 
samman människor över alla gränser och 
motverkar hat, misstänksamhet, missunn-
samhet och själviskhet. 
 
Också den kultur som använder  
ord - litteratur och poesi - är viktig för att 
binda oss samman. Ofta kan en dikt, och 
ännu bättre en tonsatt dikt, tala till våra 
känslor även om vi inte kan förstå alla ord i 
dikten. Tänk bara på rytmerna i Kubas  
Guantanamera som sjungs över hela världen. 
 
Låt en stark solidaritet och fortsatt kamp 
mot USA:s kulturfientliga Kubablockad 
förena oss! 
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R E C E N S I O N  

Engelsmännen Gilles Peterson och 
Stuart Baker är två Kuba-entusiaster 
som älskar kubansk musik och älskar 
att gräva i vinylbackar.  
 
Allt sedan de första besöken på Kuba på 
90-talet har de båda samlat på kubanska 
vinylskivor. Tillsammans skapade de 1993 
bolaget Soul Jazz Records som förra året 
gav ut den första boken om kubansk  
skivomslagsdesign.  
 
Det ska nämnas att det kubanska statliga 
skivbolaget Egrem har välsignat och varit 
behjälpliga i arbetet med detta bok- och 
skivprojekt. 
 
Boken visar hundratals vinylomslag i full 
storlek, varav många säkerligen sällan  
skådats utanför Kuba. Boken koncentrerar 
sig på tiden från den kubanska revolu-
tionen 1959 till början av den så kallade 
specialperioden i början av 90-talet, plus 
en extra inledande del om tiden innan 
revolutionen som visar hur skivomslagen 
såg ut före revolutionen. Att boken slutar 
vid specialperioden beror helt enkelt på 
att i och med Sovjetunionens fall så blev 
materialbristen akut på Kuba och därmed 
gick den inhemska produktionen av vinyl-
skivor under. Men boken bjuder inte bara 
på bilder. I boken berättas även den  
kubanska musikens historia under  
1900-talet.  
 
Kuba var på många sätt en stormakt 
inom musik redan innan revolutionen. 
Dock var stor del av den kubanska mu-
sikindustrin sammankopplad med den 
USA-stödda nöjesindustrin på Kuba, som  
i praktiken handlade om kasinon, prostitu-
tion, droger och maffiaverksamhet i  
massiv skala. Att det revolutionära Kuba 
ville göra sig av med detta arv är inte 
konstigt. Många musikställen kopplade 
till denna tvivelaktiga nöjesindustri under 
Batista stängdes i och med revolutionen 
och flera musiker som försörjt sig inom 

branschen och inte stödde revolutionen 
valde att flytta från Kuba. Ur askan av det 
gamla växte dock ny musik fram och med en 
större bredd än tidigare och framför allt fick 
den progressiva kulturen äntligen den roll 
den förtjänade. Istället för gage och ojämn 
inkomst fick många musiker och kulturarbe-
tare nu en fast månadslön, men även pen-
sion, fri vård och andra nyttigheter som det 
nya socialistiska Kuba kunde erbjuda. 

För en Kuba-, vinyl- och musikälskare som 
undertecknad är denna bok en riktig ögons-
ten. Man kan dels vila ögonen och fördjupa 
sig i omslagen som på ett väldigt visuellt sätt 
fångar trenderna inom kubansk musik. Man 
får även tips på “ny” kubansk musik att kolla 

Bok: Cuba: Music and Revolution - Original Album Cover Art of Cuban Music:  
The Record Sleeve Designs of Revolutionary Cuba 1959-1990 

Skiva: Cuba - Music and Revolution: Culture Clash in Havana. Experiments in Latin Music 1975-85 Vol. 1

M U S I K  O C H  R E V O L U T I O N

Oskar Wigren

upp. Som komplement till boken har en 
första samlingsskiva släppts av samma bolag 
med musik som täcker åren 1975-1985.  

Lyssna på Irakeres inledande sång  
”Chequere son” eller Los Van Vans ”Mi 
ritmo caliente” och jag lovar du är fast.  
 
Eftersom skivan heter volym 1 kan man 
hoppas på uppföljare. Mycket av den musik 
som återfinns på skivan är svår att få tag på 
utanför Kuba. En sann kulturgärning med 
andra ord. 
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Oskar Wigren 
VEM VAR POLO MONTAÑEZ?
I början av december 2002 besökte jag 
Kuba och Nordiska Brigaden för första 
gången. Jag var då inte alls bevandrad i den 
kubanska musik som ekade i högtalarna 
kvällstid på brigadlägret. Redan första kvällen 
märkte jag hur kubanerna hajade till särskilt 
vid en viss låt. Sången och artistens namn 
skulle jag 19 år senare lära mig och återupp-
täcka genom en lite märklig händelsekedja. 
Låten i fråga var “Un montón de Estrellas” 
av artisten Polo Montañez.  
 
Redan denna första kväll på Kuba fick jag 
berättat för mig att artisten i fråga hade dött i 
en trafikolycka den 26 november, dvs. endast   
dagar tidigare, och kubanerna var märkbart 
sorgsna och chockade över detta. Sången 
återkom ständigt under den månad jag vista-
des på Kuba, och flera gånger kom kubaner 
upp till mig med fuktiga ögon och berättade 
historien om Polo Montañez och hans tragiska 
och alltför tidiga död.  
 
Jag kom att gilla sången, men lärde mig 
aldrig sångens eller artistens namn och väl 
hemma i Sverige så tynade historien år för år, 
även om den ibland dök upp som en ögon- 
blicksbild från resan till Kuba. 

Mitt andra besök på Kuba kom 16 år senare, 
då jag årsskiftet 2018/19 tillsammans med 
min fru och våra tre söner återigen besökte 
Nordiska Brigaden. Vid besök på ett CDR-

möte i Holguín bjöds vi på kulturuppträdan-
den av lokala förmågor.  Vi svenskar ville 
inte vara sämre och framförde Euskefeurats 
“Länge har vi väntat” med mig kompandes 
på gitarr. Ett minne för livet som dessutom 
förevigades av och visades i kubansk tv. 
Efteråt kom en av de dansare som uppträtt 
under kvällen och ville ge mig sin hatt som 
han använt i dansnumret. Det kändes lite fel 
att ta emot denna fina hatt, men han insis-
terade, så jag tackade och tog emot hatten. 
Tyvärr passade den inte mitt huvud, men min 
mellersta son blev överlycklig och har den än 
idag på hedersplats i sitt rum.  
 
Min son kom att bära hatten under resan, 
bl.a. när vi några veckor senare är inne i en 
livsmedelsaffär i Havanna. En kuban får då 
syn på sonens hatt och berömmer och undrar 
var vi fått tag i den. Jag berättar historien 
om hatten och hur den kom till oss, och han 
berättar då om en kubansk artist som alltid 
bar en likadan hatt men som tragiskt omkom i 
en trafikolycka för många år sedan. Redan här 
borde en välbekant klocka ha ringt, men av 
nån anledning gjorde den inte det. Han ville 
absolut att vi skulle lyssna på artistens musik 
och skrev ner namnet Polo Montañez och 
skivtiteln “Guajiro natural” på en lapp som 
han gav mig. Jag stoppar lappen i fickan och 
återfinner den först vintern 20/21. Jag söker 
upp musiken på Spotify och direkt  “Un mon-
tón de Estrellas” börjar ljuda är cirkeln från 

2002 sluten. Aldrig kommer jag att glömma 
Polo Montañez igen! 
 
Polo Montañez föddes 1955 i provinsen  
Artemisa, väster om Havanna, och bodde 
och arbetade på den kubanska landsbygden 
med att köra traktor, bruka jorden, fälla träd 
etc. Hans stora fritidsintresse var musik 
och sjungande. I sin ungdom gick han från 
hus till hus och sjöng och på privata fester 
uppträdde han gärna. Han sjöng när han 
arbetade. Från och med 70-talet kom han 
att uppträda då och då på lokala hotell och 
restauranger.  
 
Han skrev egna sånger, som handlade om 
livet och arbetet på den kubanska landsbyg-
den, men han tänkte länge att ingen skulle 
ha nåt större intresse av att höra dem. Men 
i slutet av 90-talet fick Montañez möjlighet 
att spela in sina sånger i studio och hans 
popularitet gick i höjden direkt. Han kom att 
turnera, förutom på Kuba, i både Latiname-
rika och Europa. Två skivor hann Montañez 
spela in innan han gick bort i förtid 2002 
endast 47 år gammal.  
 
För den som vill besöka Montañez hem så 
finns det i Las Terrazas där han bodde stor 
del av sitt liv. Hans hem är även ett mu-
seum idag. I Viñales finns ett kulturcentrum 
uppkallat efter honom. Montañez ligger 
begravd i sin födelseort Artemisa. Hans 
båda och enda skivor “Guajiro natural” 
och “Guitarra mía” kommer alltid att ha en 
given plats i mitt hjärta. 

“Guajiro 
natural” och 

“Guitarra mía” 
kommer alltid 

att ha en  
given plats i 
mitt hjärta!  
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Kubas läkare - Ut till världens alla 
hörn, är en ypperlig redogörelse för 
Kubas internationalism och huma-
nism.  
 
Boken beskriver de medicinska biståndsinsa-
tsernas omfattning sedan revolutionens seger 
1959 och fram till 2021. Boken är rykande 
aktuell och presenterar information som unda-
nhålls i de flesta medier.

Denna väldokumenterade och välskrivna 
bok kommer förhoppningvis att införskaffas 
av många som intresserar sig för Kuba, inter-
nationalism, bistånd och osjälviskhet.
 
 
Format: Häftad 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 248 
Utgivningsdatum: 2021-02-01 
Pris: 120 kr plus frakt 
 
Välkommen att beställa din bok! 
Svensk-Kubanska Föreningen 
E-post: info@svensk-kubanska.se

RECENSIONER 
 
 
- Kubas läkare - Ut till världens alla hörn 
ger den historiska bakgrunden till Kubas om-
talade medicinska insatser runt om i världen. 
Bokens författare Louise Österlin har tidigare 
skrivit böckerna Kuba har USA inte lyckats 
kuva - om USA:s blockad och Broderländer; 
Systerfolk - om Kuba och Afrika. 
 
Louise Österlin skriver utifrån ett  
mångårigt engagemang inom den  
internationalistiska solidaritetsrörelsen.    

N Y  B O K  U T G I V E N  A V  
S V E N S K - K U B A N S K A  F Ö R E N I N G E N !

KUBAS LÄKARE  
UT TILL VÄRLDENS ALLA HÖRN 
AV LOUISE ÖSTERLIN 
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Kubas internationella läkarbrigader har 
också nominerats till Nobel Fredspris. 
Sannolikheten att de får detta pris, är dock 
mycket liten. En tidigare  pristagare är den 
krigiske USA-presidenten Obama, vars krig 
dödat hundratusentals människor. 
 
Då och då kan man läsa om  
“Henry Reeve”-brigaden. Vem var han? Jo, 
det var en trumslagarpojke från USA som 
deltagit i inbördeskriget i USA på nordstater-
nas sida. Han hörde talas om Kubas uppror 
mot Spanien, for dit men stupade vid bara 26 
års ålder i kriget. 

Hennes böcker är faktaspäckade och 
samtidigt påfallande välskrivna och om-
sorgsfullt redigerade.  
eFolket-Eskilstuna Tidning/23 februari, 
2021 
 
Kubas läkare - Ut till världens alla 
hörn är en mycket gedigen, faktarik och 
lärorik bok av Louise Österlin om den 
främsta läkarsatsningen något land har 
gjort under de senaste 60 åren. Boken är 
också välskriven och lätttillgänglig. Den 
har gott om referenser, ett personregister 
och gott om färgbilder. Den rekommen-
deras till alla med intresse för politik, 
bistånd och hälsa, och till övriga! 
Globalpolitics, 7 mars, 2021 
 

Utgångsläget var inte gynnsamt för Kuba 
1960, året efter revolutionen. Av de  
6 000 läkarna gav sig 3 000 av till USA. 
Men Kubas internationella hjälp startade 
samma år. Man sände sex fältsjukhus, åtta ton 
sjukvårdsmaterial, mat och kläder till Chile 
efter en svår jordbävning som dödade tusen-
tals och gjorde 20 000 hemlösa. 
 
Men än 400 000 kubaner har åkt ut på  
medicinska uppdrag utomlands under 
tiden maj 1960 till maj 2020 enligt Kubas 
rapporter till FN i juli 2020. Kuba har gett 
medicinskt hjälp till 106 länder! 
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A M A L I A  A LV A R E Z 
F Ö R F AT TA R E  -  S E R I E T E C K N A R E

Anmälan till 
Granskningsnämnden  
angående Rapports  
Kubarapportering 

Grov  
manipulation 
i Rapport! 

I programinslaget visades flera bilder 
och personer som protesterade för 
och emot den kubanska regeringen. 
Men ingenstans nämndes i inslaget att 
människomassor omedelbart gick ut 
i motdemonstrationer. I vinjetten till 
nyhetsinslaget visades en bild på en 
stor människomassa som samlats kring 
ett monument, samtidigt som det pratas 
om protester mot regeringen.  
 
Men fakta är att detta var 
motdemonstranter som 
demonstrerade FÖR den  
kubanska regeringen. Så detta är en 
grov manipulation och i strid mot allt 
vad opartisk rapportering heter.  
 
När det sedan kommer till de 
rörliga bilderna så visas även 
motdemonstranter som håller upp 
handskrivna plakat till stöd FÖR den 
kubanska regeringen. Men om de 
stora motdemonstrationerna nämns 
överhuvudtaget inte utan även här  
låter ni påskina att det var 
demonstranter mot den kubanska 
regeringen när det förhåller sig helt 
annorlunda.  
 
Undertecknad anser att Rapports 
redaktionsledning ägnar sig åt djup 
bildmanipulation och spottar på allt 
vad hederlig journalism heter.  
 
Av ovan nämnda orsaker anmäler 
undertecknad programinslaget som 
förljuget och manipulativt.  

Erik Andersson 
12 juli 2021
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Många är de högljudda röster som i dessa 
tider höjs för att attackera Kuba. Det 
åberopas att det är en diktatur, att det 
begås brott mot mänskliga rättigheter, 
att folket är missnöjt och att det krävs 
politisk förändring. Det är en kakafoni  
av opportuniströster som varit tysta i 
de 62 år som USA:s bojkott mot ön har 
pågått. Blockaden är enormt bred och 
inbegriper tredje part, dvs många länder 
och företag även utanför USA. Företag 
som antingen inte vill, inte får eller inte 
vågar handla med Kuba på grund av 
fruktade ekonomiska repressalier. 

Under dessa 62 år har Kubas regering 
aldrig förrått sitt folk när det gäller att 
sköta de viktigaste delarna av välfärden, 
nämligen försörjning av hälsa, utbildning, 
boende och arbete. Blockaden har medfört 
stora problem för industriproduktionen, och 
frågan anmäler sig omedelbart om hur ett 
land, vilket land som helst, skulle kunna 
förse sin befolkning med alla nödvändiga 
förnödenheter utan i princip någon import 
av energiprodukter och råvaror?  

Trots den lömska retoriken om  
mänskliga rättigheter är det ganska  
uppenbart att kritikerna inte bryr sig om 
folkets välstånd. Annars skulle dessa röster  
ha höjts minst lika kraftigt varje gång  
blockaden sänkte möjligheterna för öns 
befolkning att leva det värdiga liv som 
varje människa på jorden förtjänar. I 
sex decennier har de som nu utnyttjar 
förlusterna i kölvattnet av  COVID-19 
varit tysta. Nej, kritiken  handlar inte om 
befolkningens bästa utan om någonting 
annat. Att det handlar om fientlighet 
mot socialistisk politik är det förstås 
ingen nyhet. Men det mest befängda med 
attackerna är hur det verkar provocera att 
folket, trots de stora uppoffringar de har 

Lurig retorik bakom kraven 
mot Kuba

behövt göra p.g.a. blockaden, inte böjer sig 
utan fortsätter att stödja revolutionen.  
 
Befolkningens stöd baseras på vetskapen  
om att Kuba är ett internationellt föredöme 
när det gäller universell försörjning av 
välfärd. Det är dit man ska vända blicken 
när man vill hitta goda exempel för en 
rättvis hälsovård och en högkvalitativ 
avgiftsfri utbildning. På den lilla magiska 
ön är det allas rätt till utbildning från 
barnomsorg till doktorsgraden som gäller.  
 
Bostadsförsörjningen fungerade 
exemplariskt så länge det fanns möjlighet 
att få tag i byggmaterial. Att staten sköter 
välfärden och att välfärdstjänster hör till 
det gemensamma står inte i samklang 
med nyliberalismens doktrin och ideal 
om marknadsstyrning. Det är just där 
skon klämmer och det är just i detta 
ögonblick vi blir påminda om de pågående 
globala, och inte minst de interna svenska 
tillbakagångarna och man gjort avkall på 
principen om allas rätt till välfärd. När stora 
delar av världen svänger höger, står Kuba 
fast besluten att försvara sin suveränitet och 
sitt självbestämmande. 

För nej, Kuba har inte släppt in  
kapitalismen i form av vinster i välfärden 
i sin ekonomi som den nyliberala svenska 
socialdemokratin har gjort. Och ändå 
lever välfärden kvar. Riskkapitalister 
och transnationella investerare är inte 
bara onödiga i ett människobaserat 
samhällssystem. De hotar det i sin grund. 
Vinster i välfärden är ju dödsstöten för ett 
jämlikhetsbaserat välfärdssystem. Det har 
vi erfarit i Sverige. Kubanerna vet det också 
och vill inte ha det. 

De gånger jag har varit på Kuba har 
jag blivit förvånad över tre iakttaganden. 

K R Ö N I K A
I R E N E  M O L I N A 
P R O F E S S O R  I  K U L T U R G E O G R A F I 
O C H  R Ä T T V I S E A K T I V I S T

Ett, den allmänna höga utbildnings- och 
kunskapsnivån och det allmänt rådande 
politiska engagemanget bland befolkningen. 
Politiken diskuteras öppet, på gatan, på  
arbetsplatser och i taxibilar. Folk är stolta 
och stoltheten handlar ofta om att hylla 
de internationella insatser som kubanska 
läkare har gjort sig kända för. Solidariteten 
matar den stoltheten. Den tredje aspekten 
som fascinerat mig är glädjen mitt i nöden, 
viljan att hålla god min trots alla bristerna 
orsakade av den kriminella blockaden de i 
flera generationer utsatts för.  

Om vi på riktigt bryr oss om det kubanska 
folket är den enda trovärdiga handlingen 
att pressa den internationella opinionen 
för att en gång för alla avskaffa blockaden. 
Det är bara på det sättet på riktigt som 
befolkning kan börja andas och leva upp till 
det engagerade, stolta och glada folket de 
kan vara.

“Många är 
de högljudda 

röster som  
attackerar 

Kuba. Det är  
en kakafoni av 
opportunister 

som varit tysta 
i 62 år av  

USA:s blockad!  
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René González Sehwerert var en av de kubaner som på 1990-talet infiltrerade 
terroristorganisationer i Miami för att förhindra attentat mot Kuba.  
Han dömdes i Miami till 15 års fängelse och släpptes 2013. Dekorerad som Kubansk Hjälte.
René  skriver ett brev till en av sina kusiner: 
 

Kära kusin:  
Jag tänker inte förneka att många människor – bland dem jag själv – kräver lösningar. Än mindre 
tänker jag rättfärdiga att någon lever i trygg bekvämlighet när så många gör uppoffringar. Problemet 
är att detta är normen i hela världen och ingen verkar bry sig. Men om ett folk gör revolution för att 
övervinna denna orättvisa så drabbas det omedelbart av tre förbannelser: 
 
1. Man slår, stryper och attackerar folket så att det inte ska kunna uppnå något av vad det föresatt 
sig.

2. Man ger regeringen skulden för de brister som uppstått p.g.a angriparens attacker.

3. Som om detta inte vore nog idiotförklarar man sedan resten av världen och förstorar allt dåligt 
som händer i det utsatta landet, som om det i övriga världen inte skulle ske värre saker varenda dag 
och med allas medbrottsliga tystnad. 

C U B A D E B A T E ,  3  J U L I  2 0 2 1

René González Sehwerert 
KUBAS SJU 
FÖRBANNELSER 
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”För det samhälle vi vill bygga  
är inte tänkt att leva med våld.  

Det, kära kusin, överlåter vi till dem  
som angriper oss, stryper oss,  

attackerar oss och sedan,  
när vi försvarar oss, kritiserar oss.  

Kom igen, kusin”

Det är uppenbart att vi måste förändra 
många saker, men är det inte perverst 
att i 62 år försöka kväva oss för att få 
oss att förändras i enlighet med dem 
som påtvingade våra föräldrar, och 
runt om i världen i denna dag, sämre 
förhållanden? Är det inte dags att 
ansluta sig till det världsomfattande 
kravet att få ett slut på denna blockad, 
som kvävt oss alldeles för länge och 
vars enda syfte är att genom hunger och 
förtvivlan få oss att ge upp?

I slutändan finns det bara två alternativ:  
att ge upp eller inte ge upp. Jag kan inte 
döma den som ger upp. Men självklart  
måste vi försvara oss mot dem som i och 
med sin kapitulation dessutom blir våra  
förtryckare. Många offer har genom  
historien blivit gärningsmän. Till exempel 
sionismens brott mot Palestina. 
 
Jag kan inte avgöra om det förekom  
övervåld från polisen under de senaste da-
garnas oroligheter. Det är mycket möjligt.

Ett fredligt och tryggt land som lugnt 
kämpar mot alla slags demoner över-
sköljdes plötsligt av ett våld som är det 
främmande. Ett våld som införts av  
intressen som också de är oss främman-
de. Du säger att dessa ungdomar – som 
du kallar tonåringar, klädda i uniform 
och utrustade med sköldar, batonger och 
hjälmar, som väntade för att stoppa [den 
regeringsfientliga] marschen – de krossar 
ditt hjärta.

Jag kan förstå dig, men kan inte låta bli 
att undra: Vad hade det gjort för skillnad 
om det varit vuxna med samma utrustning, 
redo att slå ner demonstranter? Något som 
händer dagligdags över hela världen. Vad 
skulle CNN, eller ABC, eller El Comercio 
ha sagt? Ah! För utöver de tre förbannelser 
jag nämnde tidigare tillkommer en fjärde: 

Detta folk, attackerat, överfallet, under 
kvävning som dragits åt ytterligare under 
en pandemi som drabbat hela världen, detta 
folk får inte begå några som helst misstag. 
 
Låt oss räkna lite på vad den uppstickan-
de nyfascismen kostat det kubanska folket 
under de senaste fyra-fem åren:

- De brutala angreppen mot de medicinska 
hjälpprogram Kuba hade i Brasilien, Ecua-
dor och Bolivia, vars avbrytande kostat oss 
flera miljarder och berövat miljontals latina-
merikaner den grundläggande rätten till liv, 
utan att någon verkar bry sig.

- Tillämpningen av Artikel III i Helms- 
Burtonlagen, som avsevärt minskar Kubas 
möjligheter att göra affärer med övriga 
världen.

- Den bestialiska aggressionen mot 
kubanska familjer genom att förbjuda rätten 
att skicka pengar till anhöriga på Kuba, 
medan de som säger sig försvara kubanernas 
mänskliga rättigheter håller tyst.

- Fler än 200 åtgärder mot den kubanska 
ekonomin och landets finanser har införts av 
USA:s president. Det inför ointresset hos de 
som säger sig försvara de mänskliga rätti-
gheterna i Kuba.

Allt detta innan en femte förbannelse slog 
till: Covid-19, och dess förödande inverkan 
på öns viktigaste inkomst: turismen. Men 
det återstod en sjätte förbannelse: att utnyttja 
pandemin för att trappa upp inringningen 
och försvåra eller förhindra införseln av 
mediciner och medicinsk utrustning.

Vågar du dig på att beräkna hur detta 
påverkar det kubanska folket, både i pengar 
och i mänskligt lidande? Men när det ser ut 
som om vi inte kan ta mer, att vi inte klarar 
ännu ett slag, då eskalerar spridningen av 

pandemin. Från de som med oerhörd cynism 
och hyckleri applåderat alla dessa åtgärder 
för att strypa oss, kommer en lömsk dödsstöt 
mot det folk som så föredömligt bekämpat 
Covid: den perversa hashtaggen #SOSCuba.

Och över detta folk hänger nu hotet om en 
sjunde förbannelse: En ”humanitär korri-
dor”, i regi av historiens mest förödande och 
aggressiva krigsmaskin. Låter Jugoslavien, 
Afghanistan, Irak, Syrien bekant? Det är mot 
denna bakgrund, som i åratal med pervers 
noggrannhet byggts upp kring det kubanska 
folket, som trumpeterna plötsligt ljuder och 
manar till slutstrid, denna gång via sociala 
nätverk och de allt mer perversa medierna 
för icke-kommunikation.

För helvete kusin: Det är bara det att vår 
kubanska mur inte är som muren i Jeriko! 
 
Revolutionärerna har gått ut på gatorna, 
men inte för att ”bemöta massorna”. För det 
är revolutionärerna som är massorna. Efter 
att kuppförsöket kommit av sig, vilket är 
vad som hänt, har de gått ut på gatorna med 
flaggor, sånger och idéer.

Det är med dessa idéer vi måste söka  
lösningar, idka självkritik då det behövs, 
lyssna på varandra, bättre uppfylla folkets 
önskningar, öka utrymmet för deltagande, 
vara mer inkluderande, bryta trögheten, 
locka till och inte utesluta, bygga en mer  
effektiv och mindre formell demokrati. För 
det samhälle vi vill bygga är inte tänkt att 
leva med våld. Det, kära kusin, överlåter vi 
till dem som angriper oss, stryper oss,  
attackerar oss och sedan, när vi försvarar 
oss, kritiserar oss. Kom igen, kusin.

Kramar,  
René 
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  Vänstern på frammarsch i         
  Latinamerika 

AKTUELLT 
LATINAMERIKA  

I Karibien och Latinamerika finns en 
utveckling som borde ha positiv effekt 
på en konsolidering av det som kallats 
för den andra progressiva vänstervågen.  
Denna våg har utlösts av nya folkliga 
rörelser i regionen, efter flera nederlag. 
Dessa nederlag svepte över Honduras 
till Paraguay till Brasilien, Ecuador, 
Argentina, Uruguay och Bolivia. Med 
undantag för Argentina och Uruguay 
berodde dessa bakslag inte på valförlus-
ter, utan på statskupper; i Ecuador på 
förräderi. 
 
Den andra vågen kommer med  
installerandet av nya presidenter i Mexiko, 
Argentina och Bolivia. Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 2018, Alberto 
Fernández 2019 och Luis Arce Catacora 
2020. I det sistnämnda fallet som resultat 
av en enorm mobilisering av ursprungs-
befolkningen som sänkte rösterna från 
statskuppen och diktaturen som införts ett 
år tidigare av USA och den lokala högern. 
Pedro Castillos väg till presidentämbetet i 
Peru lägger en fjärde regering till ekva-
tionen. Det stärker och stärks i sin tur av 
vänsterregeringarna i socialistiska Kuba, 
Bolivarianska Venezuela och Sandinistis-
ka Nicaragua. Samtliga tre kvar mot alla 
odds. 
 
I november är det mycket troligt att chile-
narna kommer att välja en folklig regering 
som ersättning för den ultrareaktionära 
regeringen Piñera. Folkomröstningen nästa 
år om en ny grundlag är ännu viktigare. 
Grundläggande förändringar är att  
vänta i den ekonomiska, sociala och 
politiska strukturen i landet av den grund-
lag som ärvts från Pinochetdiktaturen som 
stadfäster ren och skär rå nyliberalism. I 
oktober 2022 är det presidentval i Brasil-
ien där enligt alla opinionsundersökningar 

Arbetarpartiets Lula da Silva kommer att 
vinna. Om så sker kommer Latinamerikas 
tre största ekonomier ha progressiva rege-
ringar: Brasilien, Mexiko och Argentina. 
 
Till det kommer att en vänsterseger i no-
vember i år i Honduras inte kan uteslutas. 
 
Detta händer i ett sammanhang där 
själva existensen av Organisationen av 
Amerikanska Stater (OAS) ifrågasätts, på 
grund av sina lakejtjänster åt Washington 
och dess skadliga aktiviteter mot demokrati 
och folkens självständighet. Förkastandet 
av OAS fick ett viktigt uppsving i ett tal 
av López Obrador inför utrikesministrar-
na i Gemenskapen för Latinamerikas och 
Västindiens stater (CELAC), där denna 
diskrediterade organisation kritiserades. 
Han fick omgående uppbackning av  
presidenterna i Argentina och Bolivia. 
Också Perus nye utrikesminister Héctor  
Béjar uttryckte sitt gillande (Att Héctor 
Béjar senare avgått förklaras i notis på sid 
28.) Samtliga betonade nödvändigheten av 
enhet och integration i regionen via CEL-
AC, en organisation som Mexiko vitaliserat 
genom sitt roterande ordförandeskap då 
man knutit det till lösningen av konkreta 
problem i regionen som vacciner mot 
Covid-19. 
 
Effekten och återverkningarna av López 
Obradors tal i CELAC har inte analyserats 
tillräckligt även om den rabiata högerns 
reaktion säger det mesta. AMLO har 
injicerat en rejäl dos av Bolivarianskt och 
folkligt syre i regionens politiska miljö som 
fått hyllningar och stöd från revolutionära 
och progressiva regeringar. 
 
Jag har pekat på det förut, men jag vill 
understryka vikten av talet som Mexikos 
president höll intill de symboliska mu-

rarna från Chapultepec som på ett an-
märkningsvärt sätt var ett motangrepp på 
den rabiata antikubanska kampanjen i socia-
la nätverk och de stora monopolmedierna i 
världen. Det bidrog till att avväpna destabi-
liseringsoperationen mot Kuba som utar-
betats i Washington tillsammans med den 
sedvanliga medverkan av den kuba-ameri-
kanska extremhögern i Miami, delar av EU, 
OAS generalsekreterare Almagro och den 
internationella reaktionen. 
 
Obradors tal gjorde verkan för att han 
försvarade en rättvis sak, och framförallt för 
att den kubanska regeringen har avslöjat alla 
lögner och den smutskastning som media 
gjort; genom den viktiga mobiliseringen av 
öns befolkning i försvar av sin revolution 
och regering och genom stöd från regeringar 
som Ryssland, Kina, Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua, Argentina, Vietnam och flera 
karibiska och afrikanska stater. 
 
Försvaret av vårt Amerikas oberoende 
och suveränitet och dess progressiva  
regeringar går via Kuba. Det är därför 
den internationella solidariteten med det 
kubanska folket och landets regering är 
så viktig och nödvändig.

 
Angel Guerra Cabrera 

Resumen Latinoamericano, 6 augusti 2021
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Under kuppförsöket i Nicaragua 2018 
hävdades det att fredliga demonstran-
ter motsatte sig diktaturens våld. Men 
dessa demonstranter hade sedan lång tid 
tillbaka stöttats av extrem-högern både 
i och utanför landet. Medias stöd för 
upproret lät inte vänta på sig.  
Hejarklack i Sverige saknades inte 
heller. 
 
Men det är en sak vad som rullas upp i 
media runt om i världen, vilka illegala 
sanktioner hökarna i USA:s kongress inför, 
hur klagosången från ett EU utan självbes-
tämmande går eller vad självutnämnda 
svenska experter på vänsterkanten skriver, 
och en annan vad som faktiskt händer i 
Nicaragua. 
 
Nicaraguaner och i synnerhet sandinis-
ter har alltid satt landets suveränitet och 
självbestämmande i första rummet. Priset 
man har fått betala för sitt agerande sedan 
självständigheten 1821 har varit högt i 
form av upprepade militära aggressioner, 
sanktioner och som nu, en pågående desin-
formationskampanj inför valet i november.
 
Idag fördömer över 90 procent av alla 
nicaraguaner, oavsett politisk tillhörighet, 

Nicaragua inför valet 2021 -  
neokolonialism och desinformation

det extremt våldsamma kuppförsöket 2018 
och all fortsatt utländsk inblandning i 
Nicaraguas interna affärer, oavsett vem den 
kommer ifrån. Alla vet hur kuppen startade, 
vilka de skyldiga är, vem som finansierade, 
samt vilka i landet som drabbades hårdast 
ekonomiskt. 
 
Den totala avsaknaden av inflytande 
och trovärdighet som oppositionen har 
lyckats uppnå genom kuppförsöket och ett 
dysfunktionellt agerande, kan alltid plik-
tskyldigt skyllas på fabeln om sandinster-
nas notoriska valfusk och genom FSLN:s 
påstådda kontroll av valmyndigheten.
 
Den logiska frågan: ”Hur kunde då Ortega 
valfuska 2006, när han inte ens var presi-
dent?” brukar få FSLN:s kritiker att se ut 
som fågelholkar i ansiktet. 

Det är naivt att tro att någon röstar på 
alternativet ”Vi vill bli av med diktaturen”, 
när alla vet vem som betalat för valaffis-
chen och väljarna själva tycker att de lever 
i ”Fred och frihet”. De flesta nicaraguaner 
anser att landet fungerar mycket bättre i 
dag än under Somozas militärdiktatur eller 
under det katastrofala neoliberala styret 
1990-2006.

De som i dag sluter upp bakom olika  
desinformationskampanjer hamnar i en 
nedåtgående spiral av hat och okritiskt 
tänkade, saker tas ur sitt sammanhang och 
förstoras, medan annan relevant information 
tenderar att glömmas bort.  
Syftet med kampanjen mot Nicaragua är 
naturligtvis att redan i förväg ogiltigförklara 
valresultatet i november i år och därmed ta 
ifrån nicaraguanerna deras demokratiska  
rättigheter att själva välja sitt eget styre. 
 
Dilemmat för oppositionen och  
hejarklacken i Sverige är att de flesta nica-
raguaner inte är politiska analfabeter utan 
vet om vad som är lögner, skrönor och 
rent trams. Stora delar av oppositionen är 
alltså helt upptagna med något fullständigt 
oväsentligt, som nästan ingen bryr sig om, 
medan FSLN gör politik, förbättrar landet, 
bygger sjukhus, skolor och vägar och  
förbereder sig inför nästa mandatperiod. 
  

Nils Assarsson 
León, Nicaragua i mars 2021

Luisa Bravo har varit aktiv i FSLN sedan 2012 och ofta haft en 
ledande roll i kvarteret där hon bor. Senaste året har mycket av 
arbetet varit i brigader som informerat om och kartlagt spridningen av 
Covid-19. Hon har tillsammans med maken köpt en liten tomt i  
Barrio Thomas Borge, i utkanten av León. Kvarteret är under  
utveckling. Alla basfunktioner finns, vatten, el, skola för barnen och 
sjukstuga.  
 
Luisa säger: 
- FSLN:s storsatsning på skola och ubildning är den viktigaste sociala 
förändringen som skett i Nicaragua.  
Sjukvården har utvecklats och det finns vårdcentraler och sjukstugor 
mycket tillgängliga och besök och mediciner är gratis. 
 
I dag har alla, både unga och vuxna, möjlighet att studera nästan vad 
man vill, och det är bara man själv som sätter gränser för hur man vill  
utvecklas.  
 
Jag ska snart börja studera till polis. Att bli en del av den nationella 
poliskåren känns mycket motiverande. Man får tjäna landet och 
samhället, ”La Patria y Mi comunidad” är en dröm jag haft sedan jag 
var ung och den kan jag förverkliga genom mitt engagemang i FSLN.   
 
  Luisa Bravo med barnen Elisabeth, Geremi och Nilza. 
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     I Peru pågår en statskupp mot  
     läraren Pedro Castillos regering.  
 
Från samarbetsorganisationen ALBA och 
från varje hörn i Latinamerika fördömer vi 
högern i Peru och dess ihärdiga förnekande av 
majoritetens vilja i valen nyligen. De första 
stegen togs samma dag som valsegern för 
Castillo utropades, men det har nu förstärkts 
sedan de lyckades få utrikesminister Héctor 
Béjar avsatt. Det var del i en kuppoffensiv 
från landsförrädare och ultrareaktionärer. 
 
Kuppstrategin har den högerdominerade 
Kongressen som sitt centrum. Denna har 
slagit Guinnessrekord med 19 motioner för 
att ifrågasätta nio ministrar på knappt 15 
dagar. Kongressen hotar att under de närmaste 
dagarna neka den nyutnämnda regeringen 
förtroende av den enda anledningen att högern 
i kongressen inte samtycker med ministrarna.
 
Den pågående statskuppen vill hindra 
bekämpandet av korruptionen och  
privilegiesystemet med mångmiljonbelopp i 
uteblivna skatter. De vill åter anpassa Perus 
utrikespolitik i USA-imperialismens intres-
sen för inblandning och aggression mot våra 
brödrafolk i Latinamerika. De vill hindra det 
peruanska folket från att utöva sin konstitu-
tionella rätt att bygga sitt land efter sin egen 
vilja.

Kuppen är inte bara riktad mot regeringen 
utan mot demokratin och mot folket, mot 
integrationen i Latinamerika och mot hoppet 
hos de många utan röst och inflytande. Vi vet 
av bitter erfarenhet att de inte tvekar att  
använda den mest brutala repression och 
kränka de mänskliga rättigheterna för att 
bevara sina privilegier och fortsätta att lyda 
under imperiets stövel, något de älskar så  
mycket. Det visas också av det våld, fascism 
och rasism som präglar kuppmakarna. 
 
                           Cubadebate, 21 augusti 2021 
 
                                         Läs hela artikeln på  
                                 www.svensk-kubanska.se 

Statskupp på gång  
i Peru!

Brasiliens Arbetarparti PT har reagerat med indignation på en rapport 
från Banco Santander som öppet förordar en ny kupp för att hindra 
förre president Lula da Silva från att återinta presidentämbetet. San-
tander är medlem av Wall Street Lobby och Think Tank Council of the 
Americas (AS/COA) och dess chef för styrelsen i investment- banken 
är Marco Antonio Achón.

Brasilien: Kapitalet vill ha en statskupp mot Lula

I ett nyhetsinslag i SVT Nyheter 5 augusti, och i ett längre inslag i 
“Studio Ett” Sveriges Radio P1 samma dag, rapporteras att den  
mexikanska staten stämmer flera av de stora vapentillverkarna som  
medvetet marknadsfört och sålt vapen till de mexikanska drogkarte-
llerna. 
 
Vapentillverkaren Colt har till och med haft fräckheten att gravera in 
en bild av den mexikanske frihetskämpen Emiliano Zapata på några  
av sina vapen, så att de därmed skulle få en högre “status” bland de  
kriminella gängen i Mexiko.

Mexikanska staten stämmer USA:s största vapentillverkare

Nu kommer den brittiske reportern John McEvoy med ytterligare ett 
avslöjande om hur Guaidó-klanen har stulit 6,5 miljoner dollar i vad 
de rubricerar som “advokatkostnader” men som handlar om hur denne  
marionett i Vita Husets tjänst för en rättslig strid för att Storbritannien 
ska ge samme pajas kontroll över Venezuelas kvarvarande guldreserv 
i Bank of England. Guldreserven uppgår till cirka 16 miljarder kronor. 
Med andra ord en obegriplig stöld inför öppen ridå!
 
Dessa pengar kommer från ett konto som Venezuelas centralbank 
(BCV) förfogade över i USA och som Donald Trump, i april 2020 
helt sonika lade beslag på och överförde till ett New York Federal 
Reserve-konto. Hur mycket snodde Trump? 342 miljoner dollar! Från 
detta konto  finansierar USA Juan Guaidós försök att störta en folkvald 
regering.

Esteban Mosquera, 26 år är det nya offret och gör nu sällskap med  
109 mördade sociala ledare och offren från 66 massakrer under 2021.  
 
Den statliga terrorismens förtäckta dödsskvadroner genomför nu  
metodiskt och systematiskt en likvidering av de mest framstående  
ledarna från generalstrejken, såväl från 2019 som nu 2021. Enbart i 
staden Cali, som var generalstrejkens och motståndets centrum, har  
84 ungdomar mördats sedan den 28 april i år. 

“Esteban Mosquera var en ung man som ägnade sitt liv åt att strida för 
de marginaliserade och förtryckta men som den 23 augusti 2021 blev 
brutalt mördad. Hans minne kommer att leva vidare så länge den  
folkliga kampens flamma fortsätter att lysa!” skriver den alternativa 
nyhetsbyrån ACPAC, Prensa Alternativa Cauca i en minnesruta över 
kamraten.  
 
                                 (Dick Emanuelsson, Tegucigalpa 24 augusti 2021)

Colombia fortsätter att blöda

Venezuela: Juan Guaidó och USA:s stöld av venezulansk  
egendom fortsätter 
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Jorge Payret var ingen typisk diplomat eller 
ambassadör. Snarare påminde han om en  
idrottsstjärna (som ung) eller en uppburen  
jazzbasist; samma självklara på samma gång  
luftiga och fysiska framtoning, samma  
godmodighet och jovialiska sväng. Lång, 
gänglig, sammetsögd och jättesnygg slänt-
trade han in i våra liv som ung kulturattaché 
på Kubas rosafärgade, nästan palatsliknande 
Ambassad på Karlavägen i Stockholm; en 
legendarisk adress där aktivister, brigadister, 
artister, journalister och politiker från både 
Kuba och Sverige möttes, njöt av den beröm-
da buffén, diskuterade och dansade i början 
av 70-talet. 
 
För oss som just varit på Kuba och huggit 
socker med den första Nordiska Brigaden 
1970 och förälskat oss i Kuba, i känslan av att 
allt var möjligt, i den magiska devisen en för 
alla, alla för en, som vi tog med oss tillbaka 
hem till Sverige, personifierade Jorge allt som 
Kuba stod för: humorn, värmen, solidariteten 
med världens förtryckta och tilltron till den 
delade kraften. Och så den där avundsvärda 
kubanska ledigheten, kvickheten, stoltheten 
över revolutionen och över att vara kuban 
som lyste upp den tidens mörka vintrar. Inte 
undra på att nästan alla som träffade Jorge 
blev lite kära i honom. Vare sig man träffade 
Jorge i förbigående när man hade vägarna 
förbi Karlavägen och Ambassaden eller på 
de legendariska festerna och mottagningarna 
i det tidiga 70-talet, var det alltid lite som 
att komma hem till den där nya, glädjefyllda 
parametern i våra liv: till den stora kärleken 
till Kuba och världen och till känslan av att 
med gemensamma krafter kunna förändra 
den! Samtidigt aldrig långt till skratt. Eller till 
att dansa…   
 
När jag på 80- och 90-talen reste till Kuba 
som journalist fanns plötsligt Jorge på  
Centro de Prensa i Havanna dit man alltid 
gick första dagen för ackreditering och hjälp 
med praktiska problem. Där mötte jag honom 
flera år framöver, som chef och journalist. 
Alltid ett varmt återseende, alltid en liten  
pratstund trots mycket att göra. Alltid känslan 
av att inget var omöjligt och att Jorge fanns 
där om något skulle haka upp sig eller krångla 
till sig på något vis. Fast det gjorde det aldrig. 

Och så plötsligt, i början av 2000-talet kom 
han tillbaka till de mörka vintrarna i Sverige – 
som Kubas Ambassadör; till ett annat litet  
ambassadpalats, men nu ute i Danderyds 
stilla villakvarter, och till ett annat, på alla 
vis kallare klimat än det som rådde på 
70-talet. Håret lite silvrigare, rytmen något 

långsammare, annars samma varma, stilige 
Jorge. Vid ett tillfälle blev det ett möte jag 
aldrig glömmer, när jag med hjälp av Svensk- 
Kubanska Föreningen arrangerade en  
specialvisning av filmen NADA av Juan 
Carlos Cremata, som då levde och verkade på 
Kuba, på biografen Zita i Stockholm.  
 
Klart det ska serveras kubansk mojito före 
filmen tyckte Jorge, som logistiskt uppbackad 
av Kubaner för Kuba ångade in i Zitas mini-
mala foajé med romflaskorna i högsta hugg 
strax innan föreställningen och inklämd i en 
pyttevrå stod och skopade upp drinken med 
myntablad och allt i pappersmuggar till alla – 
även de som kommit för att häckla Kuba och 
störa ordningen – som passerade förbi. Fest. 
Glädje. Stämningen var euforisk. Något de 
trötta kubanska ”dissidenterna” inte lyckades 
rubba, trots tappra försök både före filmen 
och under den efterföljande frågestunden. 
Full vinst och fördel Kuba! 
 
En av de unga kvinnliga ”dissidenterna” 
måste ha hamnat inom Jorges charm-radie, i 
alla fall stod de och pratade medan publiken 
droppade av. Jag råkade höra Jorges avväp-
nande kommentar till hennes vilsegångna 
hemvist bland de högljudda bråkstakarna, 
som inte var ett fördömande, inte ett ont ord, 
bara ett vänligt, omtänksamt, nästan faderligt: 
”Pero niña, esta gente son mercenarios. Ten 
cuidado”. (”Lilla vännen, se upp, det här är 
ju köpta legoknektar. Var försiktig”.) Kanske 
hon kom på andra och bättre tankar efter det. 
I alla fall blev hon säkert lika förtjust som 
jag och alla andra i Jorge, som trots sin friare 
framtoning verkligen var en ambassadör i 
ordets djupaste bemärkelse, ett ”sändebud av 
högsta rang”. 
 
Rätt nyligen blev vi FB-vänner. En hälsning 
ibland, eller något intressant om Kuba. Det 
senaste meddelandet på min jämna födelsedag 
i våras, ett hjärta och några champagneglas. 
Hälsningar Jorge. Så ofattbart att han inte 
finns kvar här på jorden längre där borta i 
Havanna, där havet och himlen möts som en 
hägring över Malecón; den unge, gänglige 
Jorge med bolero och son i det släntrande  
steget, som blev den silvrige ambassadören 
för Kuba och drömmen om en bättre, vackra-
re, mer rättvis värld för alla. Den som så mån-
ga kubanska visionärer kämpat för och offrat 
sitt liv för, och som vi, som fått känna den 
stora kärleken till den drömmen, Kubas heliga 
fundament, verkligen kan föra vidare till 
andra. Det som världen mest av allt behöver 
idag, och som Jorge förmedlade med sitt liv.
 

Jorge Payret Zubiaur  
(1939-2021) 
Kubas ambassadör i Sverige 2002-
2006. Statsvetare med doktorsgrad 
från universitetet i Havanna och 
arbetade från 1968 inom Kubas  
utrikesförvaltning. 

M I N N E S O R D

Maria Sandblad

J O R G E  P AY R E T
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CONTAINER

¡Gracias amigos solidarios! 
Solidaritet kan inte  
blockeras!

M A R S  2 0 2 1

 
 RAPPORT OM  

CONTAINERINSAMLINGEN   

SOLIDARITET PÅ RIKTIGT! 
CONTAINER 
INSAMLINGEN!

I början av mars 2021 skeppades två containrar med 60 kubikmeters innehåll 
iväg till Kuba med insamlade förnödenheter skänkta av solidariska människor 
i Sverige, Norge och Danmark. Det var sjukvårdsutrustning i massor, maskiner, 
verktyg, leksaker till förskolor, kontorsmaterial, cyklar, skrivare, datorer, 
kopiatorer, vitvaror som frysar och kylskåp och en massa annat. Resultatet av 
vår insamling var fantastiskt och överträffade våra vildaste förhoppningar. 
Efter mellanlandning i Nederländerna och omlastning till ett annat fartyg, gick 
containrarna iväg och via en del mellanlandningar i hamnar i den karibiska 
övärlden, för att slutligen hamna i Moa i östra Kuba den 28 april. 
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dogörelse och att vi koncentrerar oss på det 
för närvarande, för att sedan igen samla in till 
nya containrar. 
 
“Solidariteten kan inte blockeras”  
skriver de och berättar om hur idrottsmaterial 
överlämnas till idrottsföreningar. Vidare att 
skolor och förskolor fått cyklar, trehjulingar, 
dockvagnar och barnvagnar. Även hem för 
barn utan vuxna anhöriga får del av dessa 
gåvor. De nämnde särskilt onkologiavdelnin-
gen på ett barnsjukhus. 
 
I artiklarna beskriver man hur allt fördelas 
och skickas till de avsedda mottagarna. Till 
exempel beskriver de hur ett fiskerilabora-
torium får datorer och en tv-apparat som de 
kommer ha stor glädje av i sitt arbete. Vidare 
berättar man hur mycket material skickas 
till olika sjukvårdsinrättningar runt om i 
provinserna. 
 
På våra frågor om de kunde använda allt vi 
skickade svarade de att allt var användbart. 
Om du vill se mer om mottagandet kan du gå 
in på ICAP Holguín och ICAP Las Tunas. 
 
För närvarande är Svensk-Kubanska  
Föreningens fokus på att samla in pengar 
till kanyler till Kuba “1 Miljon kanyler till 
Kuba”. Nästa år planerar vi att ha en ny  
Containerkampanj, preliminärt mellan mars 
och september.  

Efter lossningen i Moa transporterades 
containrarna till Holguín för lossning och 
uppdelning för vidare transport ut till de 
fem olika provinserna som var mottagare 
av gåvorna. Detta görs i lokaler som till-
handahålls av Material Supply Company 
(AMT).  
 
Vi har fått många rapporter om hur väl mot-
tagna containrarna blev och vilket stort arbete 
de la ner i Kuba för att allt skulle hamna rätt. 
 
Containrarna uppmärksammades stort i 
press, sociala medier och radion. Och bilder 
såväl från Sverige som Kuba användes i 
artiklar och sociala medier. 
 
De tackar solidaritetsarbetarna och de 
organisationer som varit inblandade i  
Sverige, Norge och Danmark. De berättar 
för sina läsare och lyssnare att över hundra 
människor varit inblandade på ett 20-tal orter 
i Sverige och dessutom att stora ekonomi-
ska medel samlats in för att kunna köpa in 
förnödenheter och att containrarna innehöll 
60 kubikmeter gods. De beskriver också hur 
solidaritetsarbetet med Kuba bedrivits länge 
i Sverige och att vi deltagit i kampen mot 
blockaden och i arbetet med att USA skall 
lämna Guantánamo.  
 
Vårt nuvarande arbete med insamling av 
pengar till kanyler berättas om i en re-

Mottagande och nästa steg! 
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För mer info: 
www.svensk-kubanska.se

En miljon kanyler 
till Kuba!

Vårt insamlingsmål i Sverige – 1 Mkr innan årets slut:

Kuba har egna vaccin 
men USA blockerar Kuba från att 
importera sprutor, kanyler, mediciner

I Covid-tider 
har Kuba sänt läkare 
till 40 länder

NU MÅSTE VI 
hjälpa Kuba!

Med 100 kr bidrar 
du med 100 kanyler 

till Kuba

Mediciner för Kuba
Swish 123 182 37 72

Pg 23 57 15-0
Märk bidraget VACCIN

Hittills i år har vi samlat 
in till ca 500 000 kanyler.
I Sverige har vi gått ut 
på gator och torg 
och gjort en stor 
insats i solidaritet 
med Kuba!

Nu fortsätter vi 
så att Kuba når 
sitt mål att
vaccinera
hela sitt
folk i år!

BRYT
USA:s

BLOCKAD!
Aug

2021




