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NYFIKEN PÅ 
SVENSK-KUBANSKA 
FÖRENINGEN?

Innehåll
Tidskriften Kuba 4/2021  

Svensk-Kubanska Föreningen är en 
partipolitiskt obunden förening med 
målsättningen att stödja den socia-
listiska revolutionen på Kuba och de 
latinamerikanska folkens kamp mot 
imperialismen; att vara en del i den 
anti-imperialistiska kampen i Sverige; 
att främja de vänskapliga, kulturella 
och ekonomiska förbindelserna mellan 
Sverige och Kuba; att i detta syfte 
sprida information om förhållandena på 
Kuba och skapa bästa möjliga kontak-
ter mellan folken i respektive länder. 
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ledare
ETT HEJDUNDRANDE FIASKO 
FÖR USA:S STATSKUPPSPLANER

De utlyste en ”generalstrejk” i oktober. 
Denna gick spårlöst förbi. Men 15 
november, 15N, skulle bli något stort. I 
flera månader innan haussades de pla-
nerade aktionerna upp. Det hela kunde 
enligt Miamipressen, bara sluta med 
”diktaturens fall”. Hela arsenalen drogs 
igång – sociala medier, fake-news, 
tiotals stöduttalanden från Vita Huset, 
USA:s UD och en lång rad USA-poli-
tiker. Nätet svämmade över av riktiga 
och falska meddelanden, Twitter enga-
gerade sig i kampanjen. EU uppmanade 
sina diplomater att medverka i demon-
strationerna. OAS och dess chef Alma-
gro, som spelade en framträdande roll i 
statskuppen i Bolivia 2019, var kanske 
den minst överraskande i hejarklacken 
till de planerade protesterna.  

Frontfiguren bakom var Yunior Gar-
cía, som i åratal varit aktiv i opposition 
mot landets regering.  

Men i och med att aktionen mark-
nadsfördes i förväg så växte också 
motståndet. De kubanska myndighe-
terna förbjöd demonstrationerna med 
hänvisning till utländsk inblandning, 
uppmaningar till våld och att syftet var 
att störta landets politiska system. 

I Grundlagens Artikel 45 står det att 
”Hur individen utövar sina rättigheter 
begränsas enbart av andras rättigheter, 
kollektivets säkerhet, allmänhetens 
välfärd, den allmänna ordningen, 
Grundlagen och lagarna”. I Artikel 4 
definieras att ”Det socialistiska system 
som fastställs i denna Grundlag är 
oåterkalleligt”, varför varje aktion som 
genomförs emot den är olaglig.
 
Kubas vänner mobiliserade. De-
monstrationer och aktioner till stöd för 
Kuba hölls i en lång rad länder. Dessa 
visade sig vara både större och fler 
än reaktionärernas. Uttalanden från 
framträdande politiker och kulturper-
sonligheter krävde att USA skulle hålla 
fingrarna borta. 
 
Dödsstöten mot Yunior Garcías 
demonstration var nog när en kubansk 
säkerhetsagent, som infiltrerat de 
högerextrema grupperna, framträdde 
i kubansk TV. Agenten kunde avslöja 
hur García deltagit i USA-arrangerade 
seminarier om hur man organiserar 
”regim-förändring”. Höga USA-mi-
litärer deltog i seminarierna. Redan 
tidigare hade telefonsamtal läckt ut 
där García pratar med, och får hel-
hjärtat stöd av terrorister i Miami. En 
av dessa deltog på 1970-talet i plane-
ringen av sprängningen av ett kubanskt 
civilt flygplan i vilket alla 76 ombord 
omkom. En annan av dem är ledande i 
den exilkubanska terrororganisationen 
CANF. Det avslöjades också hur falska 
konton, baserade i USA, spred med-
delanden i massomfattning.  

Högerns aktioner var dömda att 
misslyckas. Inte i första hand för att 
de kubanska myndigheterna motarbe-
tade dem, utan för att trots problemen, 
varubristen, nedstängningen och en 
rad andra svårigheter, så är det få 

Efter utbrott av demon-
strationer 11 juli i Kuba 
normaliserades läget 
omgående. För USA och 
kontrarevolutionen var 
det av fundamental vikt 
att protesterna skulle 
hållas vid liv, eskalera, 
bli våldsamma och göra 
Kuba omöjligt att re-
gera. Allt enligt USA:s 
beprövade manualer för 
”färgrevolutioner”.

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

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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kubaner som är beredda att alliera sig 
med USA:s regering, Kubas historiska 
fiende och motståndare till landets 
oberoende och självständighet. De allra 
flesta kubaner vill helt enkelt inte ha 
någon ”regim-förändring”. Det illustre-
ras av de helt uteblivna protesterna.  

Det kanske mest uppmuntrande 
med 15N var att kubanska ungdomar 
provocerades av de utlysta demon-
strationerna och själva tog gatorna i 
besittning. Det blev konserter, ”sit-ins” 
och andra manifestationer till stöd för 
revolutionen. Också flera, icke-myndig-
hetsanknutna, kubanska revolutionära 
grupper och nätverk tog till orda och 
tog plats. Landets president har gjort 
sig känd för att vara ute bland folk. Det 
har han fortsatt med och uppmanar till 
ökat folkligt deltagande. 
 
15N var också samma dag som hun-
dratusentals glada skolbarn äntligen 
kunde återvända till klassrummen efter 
den långa nedstängningen på grund av 
Covid. Det var också dagen då landet 
åter öppnade för internationell turism 
och karantän inte längre krävs, utan 
bara ett vaccinationsintyg. Det kan man 
göra för att snart hela befolkningen 
äldre än 2 år är vaccinerade med Kubas 
egenutvecklade vaccin. 
 
Istället för en dag för kontrarevolutio-
nen blev 15N en dag för revolutionen 
och socialismen. För kontrarevolutio-
nen var det ett chockartat och svidande 
nederlag. Och García själv tog sin fru 
och resväskan och flög till Madrid utan 
att ha meddelat sina anhängare, som 
anklagade de kubanska myndigheterna 
för ”försvinnandet”. 
 
Ännu en gång slog kubanerna tillbaka 
ett imperialistiskt angrepp. Medier och 
de i USA och Europa som backar upp 
en opposition som saknar stöd borde 
ha fått sig en läxa. Men att de ska ta 
lärdom är nog för mycket begärt.  
Redan har Vita Huset bedyrat sitt 
fortsätta stöd till det ”kubanska folket”. 
Vän av ordning kan undra vilket folk 
de syftar på? Förmodligen maffian i 
Miami. 

 
Så skrev Henrik Brandão Jönsson i DN och Lars Palmgren i Dagens 
Arena och Dagens ETC om demonstrationerna i den stil (och det upp-
drag som de har) som utmärker dem: talespersoner för Vita Huset och 
den kubanska exilmaffian i Miami. 

GP, DN, SvD, AB med flera publicerade ett foto i samband med artiklar 
om de regeringsfientliga demonstrationerna. Eftersom inga sådana 
förekom, valde de ett foto från i somras som inte visar regeringsmot-
ståndare, vilket man ju skule tro, utan visar regeringsanhängare.
 
SvT ville inte vara sämre. De satte rubriken ”Stora protester kvävda 
i Kuba”. Hur protester som inte blev av kan vara stora är något man 
kan fundera på. Och SvT spär på genom att visa foto på fem poliser 
som fredligt strosar nerför Havannas breda paradgata, El Prado, medan 
folklivet runtom pågår. SvT:s text är att ”tungt beväpnad polis patrulle-
rar Havannas gator”. Den som skrivit texten är nog inte någon vapen-
expert – tre av poliserna har batong, de övriga två inga synliga vapen 
alls. Alla fem är klädda i vanliga polisuniformer, utan några skydd. Tre 
av dem är kvinnor. 
 
AB fortsätter sin fakenewskampanj någon dag efter de uteblivna pro-
testerna. Tidningen rapporterar då att Yunior García, ledare för protes-
terna, ”gripits”. Det måste i så fall varit av spansk polis eftersom han 
rest dit med sin fru.  

Priset kanske ändå tas av TV-kanalen NBC i USA, som lyckas med 
konst stycket att visa en bild på ”regeringsfientliga demonstranter” som 
kräver ”grundläggande rättigheter”. Och vem ser man på fotot om inte 
Kubas president Miguel Díaz-Canel!  
 
Medan medierna alltså skriver om något som inte hänt, tiger de om 
något som har hänt, och som har allmänt intresse. För samma dag som 
demonstrationerna skulle varit öppnade Kuba klassrummen för 1,2 
miljoner skolbarn som glada strömmade till sina skolor och lärare efter 
nedstängningen på grund av pandemin. Och de är alla vaccinerade mot 
Covid med Kubas egenutvecklade vaccin, något som inget annat litet 
land i 3:e världen lyckats med. Kuba ligger nu i topp i världen vad 
gäller vaccinationsgrad och inom kort är hela befolkningen vaccinerad. 
Men om det inte ett ord i press, radio eller TV.

Kuba är förmodligen det enda land där en  
händelse som inte hänt blir en världsnyhet. 
Den så kallade “fria pressen” har än en gång  
utmärkt sig i sin totala enögdhet.

MEDIERNA OCH  
DEMONSTRATIONERNA 

LEDARE
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DEMOKRATIN  
PÅ KUBA

I representativa demokratier som 
Storbritannien, Spanien [och Sverige] 
är statschefen inte vald av folket. Det är 
ett ämbete som ärvs.  

I dessa länder, liksom i Tyskland och 
andra parlamentariska republiker, väljs 
regeringschefen. Men inte direkt. Väl-
jarna röstar på representanter och det är 
dessa som väljer regeringschefen.  

Det är också fallet i Kuba: med-
borgarna väljer de 605 ledamöterna 
i Nationalförsamlingen vart 5:e år. 
Grundlagen slår fast att den är ”det 
högsta organet för statsmakten” och 
representerar ”hela folket och uttrycker 
dess suveräna vilja”. Nationalför-
samlingen väljer bland sina ledamöter 
de som ska ingå i Statsrådet, ”organ 
som mellan sammanträdena represente-
rar den (Nationalförsamlingen), utövar 
sina aktiviteter och uppfyller de övriga 
funktioner som Grundlagen och lagarna 
ger det”. 
 
Nationalförsamlingen väljer också 
president och vicepresident och utser, 
på presidentens förslag, premiärminis-
ter och ledamöterna i Ministerrådet; 
väljer ordförande i Högsta Domstolen 
och dess ledamöter, väljer Riksåklagare 
och andra ämbeten.  

Alla från 16 år har rätt att  rösta, 
fritt, jämlikt, direkt och utan att 

 rösthemligheten avslöjas. Alla me d-
borgare har rätt att bli valda. Kandi-
daterna lanseras inte av partier utan 
vid möten med väljarna i stadsdelarna 
och av sociala massorganisationer, 
[ fackföreningsrörelsen, kvinnoför-
bundet, studentförbundet, bondeor-
ganisationen med flera]. Alla kan fritt 
föreslå kandidater. Vid dessa möten 
diskuteras de nominerades egenskaper 
och kvaliteter och deltagarna beslutar 
med majoritetsbeslut om vilka som 
ska bli kandidater. Församlingarna ska 
ta hänsyn till könsfördelning, etniskt 
ursprung, socialt ursprung, m.m. med 
syftet att få till en jämlik och mångfal-
dig representation, så att alla ska känna 
sig representerade.  

Valkampanjer är förbjudna. Det 
man gör är att sprida kandidaternas 
foton och CV:n. Dessa har möten med 
väljarna på arbetsplatser, skolor och i 
bostadsområden.  

För att bli vald krävs en majoritet av 
rösterna, dvs. över 50 procent. Om 
ingen av kandidaterna når detta genom-
förs en andra valomgång bland de två 
kandidater som fått flest röster. 
Från 1993 ställde till exempel både 
Fidel och Raúl Castro upp vid valen 
för att få medborgarnas dom. De var 
kandidater och vann varje gång i sina 
respektive valkretsar.  

Valurnorna vaktas av unga pionjärer. 
Urnorna tillsluts när röstningen är 
genomförd och sedan räknas rösterna 
offentligt. Kubanska och utländska 
journalister, diplomater och till och 
med turister kan närvara vid röst-
sammanräkningen. 
 
De valda måste regelbundet redovisa 
för sina väljare vad de gjort och dessa 
kan när som helst återkalla mandaten 
om tillräckligt många av väljarna anser 

Jag är så in i helvete 
trött på att höra att 
Kuba är en  diktatur. 
Tvärtom, i Kuba 
härs kar demokratin. 
Så jag skrev några 
 anteckningar för att 
visa att det inte är en 
diktatur. Låt oss se:

att de inte uppfyllt sina åtaganden.  
De valda får ingen lön utöver den de 
hade innan de valdes till Nationalför-
samlingen.  

Denna modell har tillämpats i valen 
1976, 1981, 1986, 1993, 1998, 2003, 
2008, 2013 och 2018. Vem som helst 
kan bli ledamot i Nationalförsamlingen 
med villkoret att denne får stöd från sin 
valkrets. Och vem som helst kan bli le-
damot i Stadsrådet eller bli republikens 
president om denne får stöd i den högs-
ta församlingen, Nationalförsamlingen. 
 
Kommunistpartiet är inget valparti; 
det ställer inte upp med några kandida-
ter och det är en myt att alla kandidater 
måste tillhöra Kommunistpartiet. 
 
Sammanfattningsvis så är den vanliga 
uppfattningen att Kuba är en diktatur 
lögn. Kuba är en demokrati utan par-
tier. Demokrati och flerpartisystem är 
inte samma sak. Makten utövas enligt 
en Grundlag och inom en väl definierad 
legalitet. 
 
Det är sant att artikel 4 i Grundlagen 
slår fast statens socialistiska karaktär 
och omöjligheten av att ändra denna 
karaktär. Något liknande finns i t.ex. 
Spanien och andra europeiska stater där 
man inte har rätt att på laglig eller de-
mokratisk väg avskaffa monarkin (eller 
den privata äganderätten till produk-
tionsmedel). Men trots det bombarderar 
inte västerländska medier dygnet runt 
folk med budskapet att dessa är diktato-
riska regimer. 
 
Det var allt . 
 
Pedro Miguel Arce Montoya 
Författare, poet och journalist, Mexiko
Cubadebate, Cuba es una democracia, 18/09-2021 
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JAG ÄR SÅ IN I 
HELVETE TRÖTT

Kuba är en demokrati utan partier. 
Demokrati och flerpartisystem  

är inte samma sak.  
Makten utövas enligt en Grundlag  

och inom en väl  
definierad legalitet.”

PÅ ATT HÖRA ATT 
KUBA ÄR EN DIKTATUR 
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VILKA  
ORGANISERAR 
PROTESTERNA 
I KUBA?  
MÖRDARE OCH 
TERRORISTER! 
Bakom USA:s krigsprovokation mot Kuba den 15 
november finns bland andra terrorister från spräng-
ningen av planet som lyfte från Barbados och där 
77 passagerare miste livet.

Ramón Saúl Sánchez var andre man  
i ’Coordination of United Revolu-
tionary Organisations’ (CORU), en 
antikubansk exil- och terroristorgani-
sation med säte i Miami och huvudper-
sonen i mer än 90 terrorattacker mot 
kubanska anläggningar i flera länder.

Han var även en aktör i sprängningen 
av det kubanska planet som lyfte från 
Barbados med fäktarna i kubanska 
ungdomslandslaget, internationella di-
plomater och civila den 6 oktober 1976. 
77 människor miste livet när bomben, 
utplacerad av CIA-agenten Luis Posada 
Carriles i Barbados under en mellan-
landning, exploderade. Posada Carriles 
fick skydd i USA och slutade sina dagar 
för några år sedan i Miami. 
 
Saúl Sánchez är en av de ledande i 
den USA-finansierade provokationen 
som ett antal kontrarevolutionärer har 
utlyst till den15 november i tron att de 
ska kunna störta revolutionen och dess 
institutioner.

”Provokationen som planerats till 
den 15 november är dömd att miss-
lyckas.  Manifestationen var aldrig 
autentisk. Försöket att ge den legi-
timitet är en pervers manipulation.  
Republikens konstitution är en ge-
nuin skapelse av folket.  Det finns 
ingen komplott som kan dölja det”, 
sa  Rogelio Polanco från det kommu-
nistiska partiets centralkommitté i en 
tweet om den utlysta provokationen.

Hela spektaklet, som fått världens 
medier att aktiveras, är finansierat från 
USA, vilket visas av bandupptagningar 
från samtal mellan de inblandade.

Polanco pekar på kontakter med 
terrorister på en bandupptagning där 
huvudarrangören av demonstrationen, 
Yunior García, pratar med den före 
detta medlemmen i de ökända terrorist-
organisationerna Omega-7, Alpha 66 
och Frente Nacional de Liberación de 
Cuba, Ramón Saúl Sánchez. De disku-
terar aktionen och i samtalet framgår 
att García erbjuds hjälp och stöd av 

Sánchez. Denne framhåller också de 
goda kontakterna med medierna för att 
få positiv täckning. Sánchez föreslår 
också att det skickas en flottilj med bå-
tar från Florida till stöd för demonstra-
tionerna. I samtalet betygar de varandra 
sitt ömsesidiga stöd och respekt. 

Polanco refererade också till Yunior 
Garcías band till Manuel Cuesta, som 
leder en högerextrem organisation 
med säte i Argentina, Apertura y el 
Desarrollo de América Latina (Cadal). 
2017 fick Cadal över 100 000 dollar 
från USA-styrda NED och ytterligare 
100 000 dollar till ett projekt kallat 
Un Enfoque Regional para Promover 

Telesur 211027 (Översatt och redigerat av Zoltan Tiroler)
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Valores Democráticos con Cuba (Något 
i stil med ”Regional inriktning för 
att stärka demokratiska värderingar i 
Kuba”). 

Såväl García som Cuesta deltog 2018 
i projektet ”Tid för förändring”, orga-
niserat av Cadal. 2019 deltog de i en 
workshop organiserad av Saint Louis 
University i Spanien där de bland annat 
fick lektioner av Richard Young, expert 
på att organisera offentliga protester 
med syfte att framkalla politiska, so-
ciala och ekonomiska förändringar.

Young i sin tur tillhör Carnegie stif-
telsen för Internationell fred, vars chef 

var dåvarande chefen för CIA, William 
Burns.

”Cuba Money Project” rapporterade 
nyligen om att USAID lagt över sex 
miljoner dollar på en rad undergrävan-
de projekt i Kuba. En av mottagarna 
är ”Directório Democrático Cubano”, 
med bas i Florida och under ledning av 
Orlando Gutiérrez som tagit emot  
167 500 dollar av USAID.  
Gutiérrez är förespråkare för en mi-
litär invasion av Kuba från USA och 
står också bakom de utlysta demon-
strationerna.

Piloterna på det sprängda flygplanet, då alla ombord 
omkom. Terroristerna fick en fristad i USA och har därifrån 

fortsatt sina dödliga aktioner. 

HELA 
SPEKTAKLET,  

SOM FÅTT 
VÄRLDENS  

MEDIER ATT  
AKTIVERAS, ÄR  
FINANSIERAT 

FRÅN USA, VILKET 
VISAS AV BAND- 
UPPTAG NINGAR 
FRÅN SAMTAL 

MELLAN DE 
INBLANDADE”
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KUBA  
VACCINERAR  
I SNABB TAKT!

 
LOUISE ÖSTERLIN

De stora läkemedelsbolagen Pfizer, 
Moderna och Astra gör enorma vins-
ter på sina patenterade covid-vaccin 
och stöds av att USA, Storbritannien 
och EU beslutat förbjuda hävanden 
av patenten.  

Medan fattiga länder i Afrika inte får vaccin, ja inte ens om 
de har råd får de köpa de vaccin de behöver från de stora 
multinationella läkemedelsföretagen, så har Kuba utvecklat 
sina egna vaccin, Soberana, Abdala och Mambisa. Kuba 
vaccinerar nu sin befolkning snabbare än något annat land i 
världen och har inlett solidarisk hjälp till andra länder.  
 
Venezuela, också utsatt för blockad från USA, har vid mitten 
av oktober redan fått 16 miljoner doser vaccin och kommer 
under nästa år att börja producera kubanska vaccin i samarbe-
te med Kuba. Produktion av kubanska vaccin har också inletts 
i Iran. 

I oktober började Kuba skicka vaccindoser till Nicaragua. 
Här bemöts solidariteten från Kuba med stor tacksamhet från 
befolkningen, men samtidigt motarbetas insatsen av den pri-
vata pressen i Nicaragua, som försöker utså misstänksamhet 
mot de kubanska vaccinen.  
 
Kuba har också sänt 5 miljoner doser Abdala-vaccin till 
Vietnam, och lika mycket till, dvs. upp till 10 miljoner doser, 
planeras.  
 
Kuba exporterar sina vaccin till självkostnadspriser plus ett 
visst påslag som går till den egna befolkningens hälsovård. 

Kubanerna får sitt covid-skydd i tre doser, antingen två do-
ser av vaccinet Soberana 02 med fyra veckors mellanrum, 
följt av en dos Soberana Plus efter ytterligare fyra veckor. Eller 
med tre doser av vaccinet Abdala som ges med två veckors 
mellanrum. Båda metoderna har över 90 procents effektivitet. 
Den 22 oktober rapporterade Kubas hälsoministerium att över 
25 miljoner doser hade administrerats i landet sedan starten 
den 10 maj. 

Foto: Endrys Correa Vallant/Granma
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Foto: Endrys Correa Vallant/Granma

För de som har haft covid och tillfrisknat ges en dos av  
Soberana Plus. Fullt vaccinerade som arbetar inom sjukvår-
den, eller andra som är särskilt utsatta för att komma i kontakt 
med viruset, får i november 2021 ytterligare en förstärknings-
dos, en s.k. booster.
 
Kuba vaccinerar nu också alla barn från och med 2 års ålder. 
Kuba var först i världen med vaccin för barn, trots att Pfizer 
försökt ta åt sig den äran.  
 
Den 5 oktober återgav tidskriften Newsweek i USA en inter-
vju med Fernández de Cossío på Kubas utrikesministerium, 
där han sa att kubanerna är angelägna och motiverade att ta 
vaccin. Det vaccinmotstånd som finns i USA och flera andra 
länder finns inte alls i Kuba.  

Men många kubaner har dött i covid. Dödstalen har stigit 
oroväckande under den senaste tiden. En topp nåddes en dag 
i början av augusti med nästan 100 döda. Men därefter har 
dödstalen sjunkit snabbt och under november har det dagliga 
dödstalet legat under 5. Kurvan över det totala antalet döda 
har börjat plana ut. 

 
Anledningen är att vaccinationerna i Kuba börjar avspegla 
sig i statistiken. Från att ha kommit igång mycket senare än i 
andra länder (i slutet av maj) går Kuba nu om andra länder i 
världen, till exempel USA och Sverige, som började vaccinera 
sina befolkningar i slutet av december 2020.

 

 

Den 21 oktober fick vi höra från vår folkhälsomyndighet att 
Sverige nu hade uppnått 80 procent fullt vaccinerade. Men det 
är räknat i procent av den åldersgrupp som får vaccin, dvs.
alla över 16 år och inte av hela befolkningen.  

Den 21 november hade Kuba vaccinerat 80 procent av sin 
befolkning med tre doser. Samtidigt hade Sverige vaccinerat 
69 procent av befolkningen och USA 58 procent med två 
doser.

För att få perspektiv på hela coronaepidemins utveckling 
vill jag slutligen presentera detta diagram över antalet döda 
per miljon invånare för några länder, däribland Kuba, USA 
och Sverige: 

 
Nu är det nästan två år sedan den första coronavirusinfek-
tionen upptäcktes. Covid sveper över världen i vågor. Nu i 
höst är det flera länder i Östeuropa som är hårt drabbade,
samtidigt som befolkningens förtroende för vaccinering är 
lågt. Spridningen av viruset är fortfarande lågt i Afrika. Men 
hur ser det ut i världen om ett år? Om två år? Ingen vet. 

Resurserna finns i den rika världen att ta itu med att begrän-
sa smittspridningen. När det lilla Kuba kan uträtta så mycket 
och så snabbt, hur mycket skulle inte världens rika delar och 
rika företag kunna åstadkomma med samlade krafter? Men 
viljan tycks saknas. Före principen om att hälsa är varje män-
niskas grundläggande mänskliga rättighet går principen för 
företagen att bestämma över sina prissättningar och  
patenträttigheter.

 
DEN 21 NOVEMBER HAR 

KUBA VACCINERAT  
  80 PROCENT AV HELA 
  SIN BEFOLKNING MED 

TRE DOSER,  
  SVERIGE HAR NÅTT 69 

   PROCENT MED TVÅ 
  DOSER OCH USA 58 

  PROCENT”
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Stora folkliga diskussioner om i n  ne-
hållet i den nya familjelagen startade 
redan innan Kubas nuvarande grund-
lag antogs av Nationalförsamlingen 
i april 2019. Arbetet att nå ut brett 
med diskussionen om familjelagen 
har försvårats och fördröjts av den 
pågående pandemin. Nu har emellertid 
arbetet kommit igång igen på allvar. 
Ett förslag till lagtext har sänts ut till 
Kubas massorganisationer och intresse-
organisationer, och debatten är i full 
gång. Förslaget kan laddas ner från 
nätet: https://www.cmkc.cu/2021/09/
anteproyecto-codigo-de-las-familias/

Texten kommer att stötas, blötas och 
ändras åtskilligt innan den blir ett fär-
digt förslag för politiskt beslut. Att det 
på spanska faktiskt heter familjernas 
lag (plural) säger en hel del!

Som ett led i arbetet deltar Kubas 
president Miguel Díaz-Canel i möten 
med representanter för många olika or-
ganisationer och intressegrupper, bland 
dem företrädare för Kubas HBTQ -
rörelse. De får tillfälle att framföra sina 
synpunkter direkt till presidenten och 
diskutera sin rörelses angelägenheter 
med honom.

Som i de flesta andra länder i världen 
har det i Kuba funnits mycket fördomar 
kring homosexualitet. Diskriminering 
och övergrepp förekom, särskilt under 
revolutionens första årtionde, när 

homosexualitet fick en stämpel som en 
kontrarevolutionär rest från den gamla 
Batistadiktaturen. 

En förändring kom under 1990-talet. 
År 1992 fördömde Fidel Castro alla 
former av diskriminering och förtryck 
av homosexuella. 

Ännu en milstolpe var filmen Fresa 
y Chocolate, Jord gubbar och choklad 
(1994), som skildrade kärleken mellan 
två män i Havanna. Regissör var 
Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996). 
Filmen bygger på en kortroman av den 
kubanske författaren Senel Paz och är 
översatt till svenska (Vargen, skogen 
och den nya människan).

Inte minst tack vare organisationen 
CENESEX – Centro Nacional de 
Educación Sexual, Centrum för sexuell 
upplysning, ledd av Mariela Castro 
Espín – har stora framsteg gjorts för 
HBTQ-personers rättigheter. Enligt 
organisationen ILGA 2020 är Kuba, 
liksom också Sverige, ett av de elva 
länder i världen som ger sina med-
borgare ”konstitutionellt skydd mot 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning”. ILGA står för International 
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association.

Men rester av fördomsfull inställning 
lever trots allt fortfarande kvar. De 
öppna och breda diskussionerna i hela 

samhället som nu organiseras kring det 
nya familjelagförslaget är viktiga för att 
komma över de problem som kvarstår.

Med Kubas nya grundlag gavs 
förutsättningar för att göra samkönade 
äktenskap lagliga i Kuba. Grundlagens 
artikel 42:
”Alla individer är lika inför lagen och 
får samma skydd och bemötande av 
myndigheterna. De åtnjuter samma 
rättigheter, friheter och möjligheter 
utan någon som helst särbehandling på 
grund av kön, genus, sexuell läggning, 
könsidentitet, ålder, etniskt ursprung, 
hudfärg, trosuppfattning, funktionshin-
der, nationellt eller territoriellt ur  - 
s prung, eller andra personliga förut-
sättningar och omständigheter som 
skulle kunna innebära ingrepp i den 
mänskliga värdigheten”. 

Mycket har hänt i Kuba sedan den nu gällande 
familjelagen stiftades år 1975. I de pågående 
diskussionerna om en ny familjelag har kubanska 
HBTQ-personers rättigheter en viktig  plats.

KUBAS NYA FAMILJELAG 
KOMMER ATT STÄRKA 
HBTQ-PERSONERS  
RÄTTIGHETER

Fyra av deltagarna poserar inför kameran på ett öppet seminarium arrangerat  
     av Kubas CENESEX, Centrum för sexuell upplysning den 17 maj 2008. 
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I utkastet till den nya familjelagen 
definieras äktenskapet som den fri-
villiga föreningen av två personer som 
vill bygga upp sina liv tillsammans i 
tillgivenhet och kärlek. Två personer 
alltså, inte nödvändigtvis en man och 
en kvinna, som texten lyder i den nu 
föråldrade familjelagen av år 1975. De 
som ingått samkönade äktenskap ska 
också enligt det nya lagförslaget få rätt 
att adoptera barn. För somliga är detta 
kanske en het potatis! 

Debatt och omröstning om familje-
lagen är planerad till december 2021 i 
National församlingen, och folkomröst-
ning om lagen blir det nästa år.

Louise Österlin

Fyra av deltagarna poserar inför kameran på ett öppet seminarium arrangerat  
     av Kubas CENESEX, Centrum för sexuell upplysning den 17 maj 2008. 

 
ALLA INDIVIDER ÄR 
LIKA INFÖR LAGEN 
OCH FÅR SAMMA 
SKYDD OCH BE-
MÖTANDE AV  

MYNDIGHETERNA” 
Artikel 42 i Kubas  

Grundlag

Nationalförsamlingens dåvarande ordförande Ricardo Alarcón och ledaren  
för CENESEX Mariela Castro Espín på främsta raden i publiken.  
Foto: Martin Österlin. 
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VAD HÄNDER  
I KUBA?  
BREV FRÅN MUSIKERN 
PABLO MENÉNDEZ  

Jag föddes och växte upp i Kalifor-
nien. Min far var från New York och 
min mor, född i Detroit, är sångerskan 
Barbara Dane. (Sök gärna information 
om henne på nätet.) Hon var den första 
offentliga person som besökte Kuba 
efter revolutionen 1959 och USA:s för-
bud mot resor till ön. Det slutade med 
att hon besökte Kuba så ofta, sjungande 
i hela landet, att hon blev en symbol för 
vänskapen mellan våra två länder. 

Jag kom till Kuba 1966 för att studera 
vid Nationella Musikhögskolan och 
tänkte stanna ett år. Men jag blev så 
förtjust och kände det som att jag levde 
i världens centrum, så jag lever här och 
arbetar som musiker ända sedan dess. 
Det har blivit 54 år fram till nu. Mitt 
band heter Pablo Menendez & Mezcla. 
(Du hittar oss på YouTube.) Vi blan-
dar musik från USA och afro-kubansk 
musik. 
 
Jag är varken journalist, ekonom 
eller professionell analytiker. Jag är 
musiker. Men jag skulle vilja att du 

läser det jag skrivit som sammanfattar 
mina personliga observationer:  

Under de 54 år som jag levt i Havan-
na har jag märkt att varenda gång det 
finns den minsta lilla möjlighet till 
bättre relationer mellan USA och Kuba 
så kliver ”Krig-mot-Kuba-industrin” 
in och skruvar upp sin propaganda. I 
krissituationer följer det faktiskt alltid 
exakt samma schema. 

Fast idag är de mäktigare än någonsin. 
De har enorma budgetar och nya verk-
tyg på nätet. Samma nya typ av ”in-
ternet-krig” som drog USA till randen 
av ett inbördeskrig, då det fick Trumps 
anhängare att ta till vapen och attackera 
kongressen för att de trodde att deras 
ledare fråntagits segern i presidentvalet. 
 
Sedan har vi de stora medierna i 
USA där du knappast får veta något 
om de massiva protesterna som pågått i 
många månader i flera länder i Latin-
amerika och det fruktansvärda för-
trycket av dem. Inte heller får du höra 
om den dramatiska omröstningen i 
FN mot USA:s blockad av Kuba, inte 
heller uttalanden från statschefer från 
olika delar av världen i solidaritet med 
Kuba. Nu, med intensifieringen av den 
62 år gamla ”tryckkoks”-strategin mot 
Kuba, förstoras varje negativ händelse 
till absurda nivåer av media. Men visst, 
allt är svårare. Problem med elektri-
citet, vatten, livsmedelsdistribution. 
Kanske värre än vad vi någonsin sett. 

När det är ont om så gott som allting så 
är det svårt att distribuera rättvist och 
bekämpa hamstrare och spekulanter.  

Det pågår en ständig folklig diskus-
sion där man söker lösningar.
Vad är min ståndpunkt? Min fru, 
Barbarita, är en kubansk läkare. Hon 
åker till jobbet varje dag med allmänna 
transportmedel och behandlar patienter 
från alla olika sektorer av Kuba.  
 
Vi har släkt i hela landet och mina 
bandmedlemmar lever i olika stadsdelar 
i Havanna. Allt detta ger oss en ganska 
god förstahandsinformation om livet i 
Kuba. Så jag kan uttala mig inte utifrån 
vad jag ser på en liten skärm utan från 
förstahandskunskaper.  

På grund av Covid har vi inte kunnat 
ge några konserter live sedan mars 
2020. Men Kulturministeriet har garan-
terat 100 procent av bandets löner. Det 
gäller de flesta artister. Vi har lärt oss 
nya sätt att arbeta tillsammans vir-
tuellt och har deltagit i olika virtuella 
konserter och festivaler. Det har varit 
en utmaning eftersom vi inte har alla 
verktyg för allt det vi skulle vilja göra. 
Som den kubanska regeringen säger 
helt öppet så kommer praktiskt taget 
inga pengar in i landet på grund av 
Covid och blockaden. Pengarna från 
turismen är borta. Pengarna från 
penningförsändelser är borta (eftersom 
USA förbjudit dem). Pengarna från 
specialister som arbetar utomlands är 

Många bestörta vänner 
i USA har hört av sig de 
senaste veckorna för 
att be mig berätta vad 
som händer i Kuba.
Jag ska göra det, men 
först några ord om mig 
själv.
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VAD HÄNDER  
I KUBA?  
BREV FRÅN MUSIKERN 
PABLO MENÉNDEZ  

Barbara Dane och Mezcla i Sverige 1987.
Den 22 augusti 1987 höll Svensk-Kubanska Föreningen i 
Göteborg, i samarbete med andra föreningar, en solidaritets-
kväll för Latinamerika på restaurang Vågen i Folkets Hus. 
Ca 500 personer kom till arrangemanget. Uppträdde gjorde 
bluessångerskan Barbara Dane från USA tillsammans med 
sin son Pablo Menéndez, ledare för bandet Mezcla från 
Kuba. De uppträdde också på ett arrangemang i Stockholm.

Fotot visar Mezcla år 1987: Stående från vänster: Sonia 
Cornuchet, Pablo Menéndez, Tomas Ramos, José Antonio 
Acosta. Sittande: Juan Carlos Abreu. 

Fo
to

: M
ar

tin
 Ö

st
er

lin
a

Tidskrift-KUBA-4.indd   15Tidskrift-KUBA-4.indd   15 2021-11-24   09:382021-11-24   09:38



16

borta. Så regeringen har en väldigt tuff 
uppgift att erbjuda till och med de mest 
basala tjänsterna. Trots det har de inte 
höjt priserna. Tvärtom. De tog äntligen 
steget och slog samman de två valutor-
na till en, så nu används samma pengar 
som betalar våra löner för att köpa allt i 
de nästan tomma affärerna.  

Det är säkert förvirrande på grund 
av alla nyheter om ”dollarbutiker” som 
är impopulära och som attackerades av 
vandaler under protesterna. Förresten 
verkade plundrarna mer intresserade 
av att stjäla TV-apparater och teknisk 
utrustning än mat.  

Jag kan inte säga så mycket om 
dollarbutikerna, för jag går aldrig till 
dem och jag har inga dollar. Dessa bu-
tiker behärskas av kubaner med dollar. 
De går ut på nätet så fort butikerna öpp-
nar och köper allt möjligt för återför-
säljning och spekulation. Staten hade 
rätt i att det fanns mycket dollar hos 
kubaner med familj utomlands. Staten 
öppnade butikerna så att dessa dollar 
kunde läggas på inköp av livsmedel 
som distribueras via ransonerings-
böckerna till subventionerade priser till 
befolkningen.  

Regeringen har varit väldigt tydlig 
med sina brister och öppen om alla 
angelägna problem. Vi ser dem arbeta 
varje dag för att hitta lösningar.
När presidenten faktiskt själv gick ut 
och pratade med de protesterande 11 
juli i San Antonio rapporterade han 
efteråt att han hade träffat tre olika 
kategorier: ärliga medborgare som gav 
luft åt sin frustration, andra missledda 
eller förvirrade. Han betonade att dessa 
inte skulle beskyllas för de var över-
sköljda, bombarderade av internet- och 
mediakampanjer. Den tredje kategorin 
var folk som hade en agenda för att 
provocera fram våld och skapa inciden-
ter som skulle ”rättfärdiga” en utländsk 
”humanitär intervention”, som förmod-
ligen skulle leda till resultat liknande 
de som USA:s 20-åriga ockupation av 
Afghanistan eller bombningarna av 
Libyen gjort. Presidenten skickade inte 
ut militären för att slå ner demonstran-
terna. 
 

Det finns inga ”försvunna” eller 
skenrättegångar. Ordföranden i Kubas 
Högsta Domstol underströk att Kubas 
grundlag garanterar rätten till fredliga 
demonstrationer. Inte heller är det på 
något sätt olagligt att tänka annorlunda 
eller uttrycka sina åsikter.  

Men det förekom våld. Och det var 
inte spontant. Det fanns uppenbarli-
gen en koordinerad plan för var och 
hur det skulle hända. Ett otroligt antal 
Facebook-, Twitter- osv. meddelanden 
bombarderade oss i dagar. De överdrev 
stort covidkrisen i Matanzasprovinsen 
och bad om en ”humanitär intervention 
eller korridor”. De påstod lögnaktigt att 
flera städer tagits över av upproret och 
att regeringsföreträdare hade gripits 
eller flytt landet, samt att regeringen 
förtryckte och dödade ”folket”! 

Jag har pratat med många män-
niskor som själva sett våldsamheter 
– stenkastning, plundring och ännu 
värre. Men så gott som alla av de 
som ”bekräftar” överdriven vålds-
användning av polisen säger att ”Jag 
såg det på video!” För mig var det 
märkligt att man inte såg plakat med 
krav som brukar förekomma i protester 
i andra länder: 
”Vi kräver mat”, ”jobb”, ”fred”, ”gratis 
utbildning”, ”gratis hälsovård”, ”slut på 
förtryck och polisbrutalitet”, ”ned med 
rasismen”…nej, inget sådant förekom. 
Det var märkligt att se demonstranterna 
med smartphones i händerna, filmande. 
 
Det jag försöker säga är att jag har 
vuxit upp i USA och uppfostrades till 
att stödja folkliga demonstrationer och 
i hela mitt liv har jag demonstrerat i 
sådana. Det här var ovanligt och upp-
seendeväckande att se hundratals (inte 
tiotusentals som de hävdar) som ropade 
”Fosterland och Liv!” ”Ned med dik-
taturen!” Det var slagord ”made in the 
USA”.  

Jag såg inga plakat som jag kände 
representerade mig, min familj, mina 
grannar eller mina vänner.
Jag har försökt förstå vilka som de-
monstrerade. Några var människor som 
jobbade i den icke-statliga sektorn och 
små affärsägare vars ekonomi skadats 

av Trumps sanktioner och Covid. De 
står inför stora svårigheter. Ologiskt 
nog tenderar de till att skylla på rege-
ringen. Samma gäller för folk som inte 
arbetade över huvud taget utan levde 
på pengaförsändelser från USA och nu 
inte får några pengar eftersom Trump 
förbjöd det. 
 
Det är häpnadsväckande att tänka sig 
att det bara är fem år sedan president 
Obama besökte Kuba och gick runt på 
Havannas gator med sin fru och ungar. 
Han fick tala på TV i direktsändning på 
den populäraste TV-kanalen. Obama sa 
att USA:s blockad inte hade fungerat 
under nästan 60 år och att det var dags 
att prova ”något annat”.
 
Han hade samma syfte: att få till 
regimförändring men ville använda en 
annan strategi. Med öppningen mellan 
våra länder blev allt bättre för folk i 
Kuba. Den privata sektorn, som USA:s 
regering omhuldar så varmt, blom st-
rade. Alla hade det bättre både i Kuba 
och kubanerna utomlands. Det var 
hoppfullt och lovande inför framtiden!
 
Sedan kom Donald Trump som la all 
sin kraft på att få till regimförändring. 
Han drog tillbaka Obamas öppningar 
och lade istället till sanktioner som skar 
av handel, resande och penningförsän-
delser. Trump förbjöd nästan allt flyg 
och stoppade familjeåterföreningspro-
gram. Han körde en bluff för att stänga 
USA:s konsulat i Havanna vilket gör 
det omöj ligt att i Kuba få något visum 
till USA. (Medan Kuba ger visum till 
USA-med borgare vid inchecknings-
diskarna.) Trumps alla åtgärder gjorde 
livet  mycket tuffare för kubanerna, som 
alltid utsatts för sanktioner. Det har va-
rit speciellt kriminellt i dessa tider när 
världen behöver samlas och samarbeta 
för att tillsammans bekämpa pandemin.
Biden följer samma program, trots sina 
vallöften. 

Tänk på det!
Om livet i Kuba blev så mycket bättre 
när Obama avlägsnade några få av 
alla sanktioner, som pågått i 60 år, hur 
mycket bättre skulle det inte bli om 
blockaden avskaffades helt? Vem vet?
USA har aldrig lyft sina sanktioner 
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trots att alla världens länder kräver det. 
De har röstat mot USA:s blockad 29 år 
i rad! Nu senast var det 184 länder mot 
2, USA och Israel.  

Ja, läget är tufft och Covid slår mot 
oss hårt, särskilt nu med Deltavarian-
ten. Om du jämför siffrorna för Kuba 
med praktiskt taget vilket land som 
helst, inklusive USA, så tar regeringen 
mycket god hand om oss och dödsfrek-
vensen är mycket låg.  

Jag fick Covid och sattes i ett vanligt 
kubanskt isoleringscenter så jag kan 
berätta av egen erfarenhet hur hälso-
vårdsarbetarna, med knappa resurser, 
gör allt de kan för att ta hand om oss. 
Och regeringen arbetar hårt för att vac-
cinera alla 11 miljoner kubaner – med 
vaccin som utvecklats här i Kuba!
 
Det har varit väldigt lugnt i hela 
landet sedan 13 juli. Men internet har 
fortsatt att bombardera oss med hatbud-
skap och hot, falska foton och mani-
pulerade videos, snack om ”diktatur”, 
regimförändring, utländsk intervention, 
militära alternativ. Det medan lokala 
medier är fulla av budskap om kärlek, 

”läkare, inte bomber”, solidaritet, posi-
tiv social förändring och revolutionens 
historia. 
 
Medan den ena sidan kräver att det 
gamla slagordet ”Patria o Muerte” 
ändras till ”Patria y Vida” har vår 
president ändrat sin slogan till ”Lägg 
ditt hjärta på Kuba” (”Ponle el corazón 
a Cuba”). Det har inte använts öknamn 
från officiellt håll på oppositionen som 
”maskar” (”gusanos”).  

En sak till: 
Det finns faktiskt ett fängelse i Kuba 
där folk hålls inspärrade i åratal utan 
åtal och torteras. Det är i Guantánamo, 
som drivs av USA:s regering och beta-
las av USA:s skattebetalare.  

Bidens uttalanden om Kuba har 
helt och hållet följt USA:s inhemska 
”krig-mot-Kuba-industri”. Blockaden 
som Biden driver är en grym politik 
som syftar till att göra vårt liv eländigt. 
USA:s regering är som en snut med sitt 
knä på vår strupe. ”Vi kan inte andas!”
 
Visst det finns mycket att kritisera i 
Kuba. Det är inte perfekt. Det är ingen 

Lokala myndigheter var närvarande 
vid invigningen, bland dem borgmäs-
taren i Crema, Stefania Bonaldi. Hon 
tackade de kubanska läkarna för deras 
solidaritet. Marco Papacci, ordförande 
i Vänskapsföreningen Italien-Kuba 
talade också om läkarnas humanitära 
gärning.

Ett torg i Italien har döpts till Henry Reeve Brigaden

som säger det, inte ens landets regering. 
De som kritiserar Kuba just nu påmin-
ner mig om folk som talade om George 
Floyds möjliga karaktärsbrister för att 
rättfärdiga att en polis långsamt dödade 
honom medan andra poliser stod runt 
om, med dragna vapen, och tittade på. 
 
En blockad är en krigshandling. 
Världen kallar det folkmord. 
 
Är tiden nu den rätta för att analysera 
Kubas ”problem jämfört med dess för-
tjänster”, att stå vid sidan om och titta 
på, eller är det dags att faktiskt göra 
något för att få bort stöveln från det 
kubanska folkets nacke? 

Många människor i världen organi-
serar solidaritet och skickar livsmedel 
samt välbehövlig medicin och medi-
cinska förnödenheter.  
Var står du? 

Pablo Menéndez,  
National Network on Cuba, 
14 september 2021

Den 29 oktober, i staden 
 Crema, invigdes Piazza 
Brigata Henry Reeve på den 
plats där det kubanska fält-
sjukhuset låg våren 2020.  
Här arbetade kubanska läkare 
och sjukvårdspersonal med 
att rädda liv på covid-patienter 
under den första svåra pan-
demitiden i Italien. 
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Som Kubavän och Rollings Stones fan 
så var jag länge nyfiken på denna 
konsert. Hur var den? Hur togs bandet 
emot av kubanerna? Till slut insåg 

jag att konserten fanns utgiven som 
dubbel-cd och som konsertfilm. Taget! 
Jag måste erkänna att med tanke på att 
medlemmarna i bandet vid konsertens 
tidpunkt var omkring 75 år så tänkte 
jag att nu skulle de väl ändå ha pas-
serat bäst före-datum. De gånger jag 
sett gruppen live har varit på 90-talet, 
och då var de i finfin form, men inte 
ens Rolling Stones kan väl stå emot 
tidens tand. Men det verkar vara som 
agitatorn Joe Hill skrev i sitt testamente 
inför sin avrättning: ”moss does not 
cling to a rolling stone”. Mossa fastnar 
inte på rullande sten.

Rolling Stones fick tydligt känna av 
USA:s blockad mot Kuba då all deras 
utrustning i dussinet långtradare inte 
fick komma till Kuba via USA utan 
behövde skeppas direkt via Belgien. 
Men i samarbete med Kubas myndig-
heter lyckades man komma runt alla 
hinder och genomföra inte bara konser-
ten, utan också möten med kubanska 
musiker.

Hur många som faktiskt var på plats 
och såg konserten 2016 i Havanna är 
omöjligt att säga. Några säger 200   000, 
medan andra hävdar att det kan ha varit 
så många som upp emot en miljon 
människor som närvarade. En sak var i 

alla fall säker – konserten var en av de 
största i Kubas historia. Folk hade med 
sig dryck och mat. Folk satt på hustak 
i närheten. Här fanns inga stängsel. 
När Mick Jagger presenterade bandet 
gjorde han det med ”revolutionary 
Ronnie Wood”, ”Charlie Che Watts” 
och gav sen micken till ”mi compadre 
Keith Richards”. Richards talade lyriskt 
till publiken och avslutade med ”I’m 
gonna live here…maybe”. Förutom 
bandet på scen medverkade även den 
kubanska kören Coro Entrevoces som 
fick inleda det första extranumret ”You 
can’t always get what you want”.

Jag har många liveskivor med The 
Rolling Stones men måste erkänna 
att denna redan är den nya favoriten. 
Bandet kanske inte kör så överraskande 
sånger, men som de gör det! Det är lek-
fullt och för att vara en grupp som gjort 
allt redan – det kan vara inbillning men 
jag tror inte det – så utstrålar skivan en 
genuin spelglädje.
Oskar Wigren

SKIVA DVD/CD: The Rolling Stones 
”Havana moon”

NÄR  
ROLLING  
STONES  
BESÖKTE  
KUBA

Den 24 augusti i år som-
nade Rollings Stones 
legendariske trummis 
Charlie Watts in – 80 år 
gammal. Fem år innan 
sin död besökte Watts 
och bandkamraterna 
Kuba för första gång-
en och konserten var 
på många sätt unik 
både för bandet och 
kubanerna. The Rolling 
Stones byggde upp en 
del av sitt rykte med 
sina gratiskonserter 
i slutet av 1960-talet, 
men efter det lyste 
dessa med sin frånvaro. 
Tills 2016, året då The 
Rolling Stones gav en 
gratiskonsert på Ciudad 
Deportiva i Havanna 
den 25:e mars.

The Rolling Stones i Kuba, 25 mars 2016. Foto: David J. Hogan/Getty Images
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CINTIO VITIER 
ETT VIKTIGT  
HUNDRAÅRSJUBILEUM

Litteraturen är det av naturliga skäl 
svårare att ta till sig om man inte talar 
språket, men samtidigt är den en viktig 
del av den spanskspråkiga kulturen. 
Den 25 september 2021 är det 100 år 
sedan en av dess portalfigurer föddes 
- poeten, författaren, litteraturkritikern 
och forskaren Cintio Vitier, en av de 
främsta utforskarna av Kubas Frihetsa-
postel, José Martí. Vi kan bara beklaga 
att inga av hans verk ännu finns över-
satta till svenska.

Det är omöjligt att tala om kubansk 
kultur under 1900- och 2000-talen 
utan att nämna Cintio Vitier. Redan 
som barn kom han i kontakt med den 
intellektuella världen, eftersom hans 
far, Medardo Vitier, var en högt aktad 
universitetsprofessor och författare till 
flera böcker som idag anses oumbärliga 
när man studerar det kubanska tänke-
sättet. Bland dessa finns verk som José 
Martí, estudio integral, Las ideas en 
Cuba och La lección de Varona. Det 
är således inte förvånande att sonen 
fortsatte på och breddade den väg som 
hans far redan öppnat.
 
Cintio Vitier (1921-2009) växte upp i 
Matanzas, en vacker stad i västra Kuba, 
och i tonåren flyttade familjen till Ha-
vanna. Han lockades tidigt av littera-
turen och redan som sjuttonåring gav 

han ut sin första diktsamling, Po emas 
(1938), med förord av den spanske 
poeten Juan Ramón Jiménez, som då 
levde i exil på Kuba. Den boken skulle 
komma att följas av andra viktiga 
lyriksamlingar, som Vísperas (1953), 
La luz del imposible (1957), Testimo-
nios  (med verk från 1953 till 1958), 
La fecha al pie (skriven 1969-1975), 
Viaje a Nicaragua, med Fina García 
Marruz (1987), Poemas de mayo y 
junio (1990), Dama Pobreza (1994) 
och Poesía escogida, också med García 
Marruz (1999). 

Redan i ungdomen kom han i kontakt 
med andra kända poeter, såsom Eliseo 
Diego, José Lezama Lima och Fina 
García Marruz (som han senare gifte 
sig med). Tillsammans med dem deltog 
han i en av de viktigaste händelserna i 

Kubas poesi- och kulturhistoria, nämli-
gen bildandet av gruppen Orígenes 
(Ursprung) och tidskriften med samma 
namn. Det utgjorde en vändpunkt 
i sättet att utforska kubanskhetens 
innersta väsen, och bidrog även till en 
betydelsefull förnyelse både vad gäller 
begrepp och uttryck. 

Cintio Vitier skrev också prosa, 
som t.ex. romanerna De Peña Pobre, 
Rajando la leña está och Los papeles 
de Jacinto Finalé. Han var även en 
 framstående essäförfattare och inom 
detta område hör texter som Lo cubano 
en la poesía (1958) och Ese sol del 
mundo moral (1975) till de viktigaste.
 
Ett annat bevis på hans ihärdighet 
och nyfikenhet som förtjänar särskilt 
omnämnande är hans studier av den 

Kuba är inte bara ett 
politiskt föredöme utan 
har även ett otroligt  
levande och mång - 
face tterat kulturliv. De 
flesta känner nog till 
framstående artister 
och konstnärer som 
Silvio Rodríguez, Carlos 
Puebla, Alicia Alonso, 
René Portocarrero, 
Flora Fong, för att bara 
nämna en handfull. 
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kubanske författaren, journalisten, 
filosofen och politikern José Martís 
(1853-1895) liv och arbete. Vitiers hän-
givenhet för Kubas stora frihetshjälte 
kan förklaras med att José Martís texter 
äger en sådan universell giltighet.
Martís samlade arbete är enormt, dels 
genom dess bredd och djup, men fram-
för allt för att det visar på en sällsynt 
konsekvens från tanke till uppmaning 
och handling. Denna etiska egenskap 
ledde till att Martí — förutom att berika 
det spanska språket med sin magnifika 
modernistiska poesi och prosa — även 
skrev starka politiska texter mot den 
spanska kolonialmakten och höll 
brinnande tal fyllda av patriotisk glöd. 
Och konsekvent i sitt förhållningssätt 
tog han till vapen för sitt hemlands 
frihet, och stupade i kampen endast 42 
år gammal.
 
Vi hyllar även Vitier för att han, till-
sammans med hustrun Fina  
García Marruz, tog initiativet till stor-
verket Den kritiska upplagan av José 
Martís samlade verk, ett projekt som 
pågår än idag på Centro de Estudios 
Martianos i Havanna under ledning 
av Dr. Pedro Pablo Rodríguez. Den 
som vill ta del av denne store kubans 
enorma produktion kommer att finna 
en unik hjälp i Cintio Vitiers Temas 
martianos (1982), en omsorgsfull stu-
die på elegant prosa som visar på både 
bildning och anpråkslöshet. På så sätt 
blir alla kubaners ”Maestro” och den-
nes bäste lärjunge förenade för efter-
världen. Att läsa dem båda är därför det 
bästa sättet att hylla dem båda i detta 
speciella hundraårsjubileum.
Marlene Vázquez Pérez,  
Direktör, Centro de Estudios Martia-
nos, Havanna. (Övers: C. Vaple)

NYUTKOMNA BÖCKER!  

Stefan Lindgren, historiker och känd 
debattör i frågor som rör Ryssland, har 
i år skrivit boken Vitare kan tvätten inte 
bli – EU:s historieskrivning om andra 
världskriget. 

Med tanke på hur EU-parlamentet 
behand lat Kuba-frågan i sin omröstning 
16 september i år är det inte oviktigt att 
se på hur parlamentet hanterat frågan 
om andra världskriget i sin historie-
skrivning.

Den 19 september 2019 antog EU- 
parlamentet resolutionen 2019/2819 
(RSP), där följande påstås (jag återger 
bokens baksidestext):
• Sovjetunionen och Tyskland startade 
andra världskriget tillsammans.

• Kriget började med det tysk-sovje-
tiska icke-angrepps-fördraget den 23 
augusti 1939.
• Hitlertyskland och Sovjetunionen 
delade upp Europa mellan sig.
• Vid krigsslutet befriade inte sovjet-  
tru pperna utan förslavade de länder 
som de nazityska trupperna drevs ut 
från.

Denna historieskrivning vitmålar 
Europas skuld till andra världskriget 
och döljer att de flesta europeiska 
staterna samverkade i aggressionen mot 
Sovjetunionen, som var den stat som 
bar huvudbördan i att krossa Hitler och 
nazismen. Stefan Lindgren visar detta 
tydligt och pedagogiskt i sin mycket 
läsvärda bok.  
 
Är EU-parlamentet nu på väg att 
skapa en lika falsk historieskrivning om 
Kuba? 

Resolutionen om andra världskriget  
19 september 2019 antogs av  
EU-parlamentet med 535 röster mot 66. 
52 ledamöter la ner sina röster.

Resolutionen mot Kuba 16 september 
2021 antogs av EU-parlamentet med 
426 röster mot 146. 115 ledamöter la 
ner sina röster.
                                   Louise Österlin 
 
Förlag: Gerundium. Pris 203 kr 
(Bokus), 266 sidor.
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Jan Strömdahl har studerat hur det 
kommer sig att Kuba är det enda land 
i världen som är ekologiskt hållbart 
samtidigt som den socio-ekonomiska 
nivån är hög. Detta är en helt omar-
betad utgåva av den bok med samma 
titel som utgavs 2010 och 2015. 
”Kubas omställning till ekologisk 
hållbarhet 2021” 
 
Författare: Jan Strömdahl, arkitekt 
och tidigare riksdags- och landstings-
ledamot. 

Pris: 100 kr - 141 sidor 
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen 

DET FINNS BARA ETT 
JORDKLOT - Jan Strömdahl

Ekologiska Fotavtryck 
(EF) är en erkänd men 
sällan utnyttjad modell 
för att förklara och for-
mulera krav i klimatarbe-
tet.
EF har fördelen att de omfattar både kol-
dioxidutsläpp och annan konsumtion. De 
mäter inte bara utsläpp och konsumtion, 
inte bara inom landet utan även den stora 
andel som sker i andra länder. Hållbarhe-
ten definieras av jordens biokapacitet. 
Alla länder och individer bör försöka 
uppnå hållbarhet. Kuba och Indien ligger 
nära. Vi svenskar konsumerar som om 
vi hade 3,8 jordklot och det är nästan 
omöjligt att nå under två jordklot.
 
Utifrån arbetet med Kubas omställning 
till ekologisk hållbarhet har jag lämnat 
dessa förslag som en motion till Klima-
triksdagen 2022:
EF globalt och nationellt 
Rådande klimatpolitik har stora brister i 
följande avseenden:
 - Parisavtalet och nationella planer är 
otillräckliga för att nå global hållbarhet.
 - Bara växthusgasutsläppen diskuteras 
och inte konsumtionen av resurser i 
övrigt.
 - Bara de nationella territoriella 
 uts läppen hanteras och inte de konsum-
tionsbaserade.
 - De åtaganden som diskuteras för olika 
länder och individer är mycket ojämlika 
och orättvisa.
 - De mått och beting som diskuteras är 
svårbegripliga för människor i gemen.
 
Det finns en modell som kan avhjälpa 
dessa brister men som sällan utnyttjas 
annat än flyktigt. Då och då konstateras 
att till exempel Sverige konsumerar som 
om vi hade fyra jordklot. Och en gång 
om året kan det hända att overshoot 
day uppmärksammas. Det handlar om 
Ekologiska Fotavtryck (EF) en modell 
som utvecklats av Global Footprint 
Network sedan mitten av 90-talet och 
som erkänts av bland andra Världsnatur-
fonden (WWF) och EU. EF är ett mått 

på konsumtionen av mark och vatten för 
mat, skogsprodukter, bebyggelse och 
koldioxidutsläpp. Det anges i globala 
hektar per capita men kan också mätas i 
antal jordklot per person av pedagogiska 
skäl. EF-systemet har ett konsumtions-
perspektiv och omfattar även importerad 
konsumtion och flygresor. 
 
Om vi håller oss till Sverige måste kol-
dioxidutsläppen ned från 1,92 till 0,15. 
Om detta sker med 1 ton per år tar det 12 
år, dvs till 2034. Det kräver kraftfulla åt-
gärder och kan inte åstadkommas genom 
att byta ut alla fossilbilar mot elbilar 
eller bygga ut kärnkraften. Biltrafiken 
måste istället minskas flerfaldigt genom 
ökad beläggning och inte ett enda kärn-
kraftverk hinner byggas – även om man 
bortser från kostnader och risker. Kon-
sumtionen av skogsprodukter (papper, 
hygienprodukter, inredning, biobränsle 
m.m.) och jordbruksmark måste minska 
till global eller kinesisk nivå. Det är 
ett hårt beting men ingen omöjlighet 
om man jämför med Kuba, som klarar 
en hög socioekonomisk nivå trots en 
sextioårig brutal ekonomisk blockad från 
USA:s sida. 

EF på individnivå
EF-modellen kan användas på alla 
nivåer från individen till världen i sin 
helhet. WWF och SEI (Stockholms mil-
jöinstitut) har utvecklat en modell för att 
kalkylera svenskens individuella EF och 
koldioxidutsläpp, www.klimatkalkyla-
torn.se. Det som påverkar är bostaden 
och dess uppvärmning, maten, resvanor-
na samt övrig konsumtion. Men det går 
inte att komma ner till ett enda jordklot 
eftersom samhällets påverkan lägger en 
grund. Det bästa möjliga individuella 
fotavtrycket för den som bor i Sverige är 
ca två jordklot. 
 
Sammanfattande förslag:
Inför Ekologiska Fotavtryck på nationell 
och individuell nivå i allt klimatarbete.
- Utred vilket år Sverige ska ha nått det 
planetära målet, ett jordklot.
- Precisera också Sveriges delmål för 
koldioxidutsläpp och skogsprodukter.
- Utred och överväg en folkomröstning 
om hur stora skillnader som kan accep-
teras vad gäller individuella fotavtryck i 
Sverige.

2,2 jordklot är resultatet för en 
ensamstående svensk som lever 
ganska snålt men nyttigt genom att 
promenera och cykla. Samhällets 
förutsättningar ger störst påverkan 
på både fotavtryck och utsläpp. Det 
kan jämföras med en ensamstående 
svensk VD som lever lite lyxigt, äter 
kött, kör stor dieselbil, flyger inrikes 
eller till USA varje månad. 
20,9 jordklot är resultatet. Det visar 
spännvidden och ojämlikheten inom 
landet Sverige. Hur stora skillnader 
kan accepteras? 

Tidskrift-KUBA-4.indd   21Tidskrift-KUBA-4.indd   21 2021-11-24   09:382021-11-24   09:38



22

Kubas ambassadör, Alba Soto, till-
trädde sitt ämbete i februari i år, men  
Sverige är ingen ny bekantskap. För 20 
år sedan kom hon som ung diplomat till 
vårt land och lärde känna det och älska 
det. Några av oss minns henne från den 
tiden när hon som kulturattaché reste 
runt i Sverige och berättade om Kuba. 

Alba säger: ”20 år är en lång tid och 
stora förändringar har skett. Jag ser att 
solidaritetsrörelsen har blivit starkare 
och det är mycket glädjande.” Hon ser 
fram emot att träffa och samtala med 
alla, också med dem som har andra 
uppfattningar, där den ömsesidiga 
respekten förutsätts. Framförallt måste 
regeringen, myndigheter och alla som 
vill lyssna få information om Kubas 
verklighet. Att bygga broar mellan 
Kuba och Sverige är viktigt. Kuba kän-
ner stor uppskattning för det materiella 
stöd som ges i nuvarande kritiska situa-
tion, men det som betyder allra mest är 
tanken bakom stödet och solidariteten.

Nu, då pandemin hade lättat, återsåg 
vi henne när föreningen hade sin års-
konferens den 9 oktober. Då hedrades 
Svensk-Kubanska Föreningen genom 
att från Albas hand ta emot medaljen 
till 60-årsminnet av Kubas institut för 
vänskap mellan folken, ICAP. Medaljen 
ges till solidaritetsorganisationer med 
Kuba som särskilt utmärkt sig under 
lång tid för att försvara den kubanska 
revolutionen, sprida sanningen om 
Kubas politiska, sociala och ekono-
miska utveckling och stärka vänskapen 
mellan folken i världen.

På konferensen fick ambassadören ta 
emot en symbolisk check på 72 062 
kronor till Kanylkampanjen för Kuba. 
Detta bidrag var hälften av överskottet 
från årets Fredslopp på olika platser i 
Sverige. Den andra halvan av överskot-
tet gick till den palestinska kvinnoorga-
nisationen UPWC.

Och nu i november 2021 tar vi avsked 
av Victor Manuel García Sánchez, som 
varit tredje sekreterare vid ambassaden 
och ansvarig för konsulära ärenden 
under drygt fyra års tid. Han tackar 
det svenska folket och föreningens 
medlemmar för alla positiva erfaren-
heter. Det var hans första diplomatiska 
uppdrag. Han säger att det har varit 
mycket lärorikt och hjälpt honom 
mogna mänskligt och professionellt. 
Victor återvänder för att arbeta på 
hemmaplan i Kubas utrikesdepartement 
innan det kan bli dags för nya uppdrag 
utomlands.

ALBA SOTO 
PIMENTEL 
KUBAS AMBASSADÖR

Ny konsul  
YOHANNA CORDERO
Nu i november kom Yohanna Cordero 
till Sverige. Hon tillträder sitt första 
utlands uppdrag som diplomat efter att 
ha arbetat för Kubas FN-förening.  

 
Vi hälsar Yohanna  
varmt välkommen  

till Sverige!

Ylva Thyr från Proletären FF överlämnar överskott från årets Fredslopp till Alba Soto

Yohanna Cordero Victor Manuel García

Louise Österlin
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För 100 kr får vi 100 sprutor med 
kanyler. Kuba har inte tillgång till 
tekniken att nu själv tillverka kanyler-
na. USA:s blockad mot Kuba skapar 
många hinder för egen import, och 
solidaritetsrörelsens arbete för att 
bryta blockaden är mycket betydelse-
fullt. Inte enbart för det nödvändiga 
materiella stödet, utan också för den 
mellanmänskliga kärlek som ligger 
bakom. Stöd till Kubas hälsovård är 
stöd till Kubas egen befolkning, men 
når också länder i Syd som Kuba ger 
medicinskt bistånd till. Kubas häl-
soministerium tackar de ”dussintals 
organisationer och tusentals människor 
som solidariskt bistått Kubas vaccina-
tionskampanj mot covid-19”. 

Det har kommit sprutor från solida-
riska organisationer i många länder: 
Argentina, Kanada, Mexiko, Uruguay, 
USA. Kubaner bosatta i utlandet har 
genom sina organisationer bidragit 
stort. Här i Europa samarbetar vi i den 
ideella organisationen mediCuba-Euro-
pa, som har sitt säte i Schweiz och bil-
dades 1997. Solidaritetsorganisationer 
i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Schweiz, Spanien, Storbri-
tannien, Sverige, Tyskland och Öster-
rike är medlemmar i mediCuba-Euro-
pa. Dr. Franco Cavalli, ordförande i 
organisationen, berättar dessutom att 
”Många enskilda, men framförallt olika 
organisationer, som vi tidigare inte 
haft kontakt med har kontaktat oss och 
har beslutat att till mediCuba-Europa 
kanalisera sina donationer för inköp av 
mediciner och utrustning som behövs 
för att bekämpa pandemin.” 

Vår insamling i Europa har redan 
bidragit till sex miljoner sprutor levere-
rade till Kuba inköpta från Kina. Men 
mer behövs. Också annat. I början av 
pandemin har vår svenska insamling 
bidragit till att mediCuba kunnat 
snabbt köpa in 28 st respiratorer när ett 
USA-företag köpte upp de två företag i 
Schweiz som Kuba hade kontrakt med, 
men som då vägrade att leverera med 
hänvisning till USA:s blockad. 

Genom mediCuba-Europa har vi 
också kunnat bistå Kuba med material 
som behövdes när Kuba utvecklade 
sin egen produktion av respiratorer. 
mediCuba-Europa har löpande kontakt 
med Kuba och kan snabbt agera när det 
behövs, exempelvis teknisk utrust-
ning som behövdes vid framtagningen 
av Kubas covid-19 vacciner. En hel 
del mediciner och annan utrustning 
som behövs i covid-19 vården har vi 
också kunnat hjälpa till med, såsom 
olika sorters antibiotika och heparin 
som minskar bildandet av blodprop-
par, vilket är viktigt vid operationer. 
mediCuba-Europa ska medverka till 
att Kuba kan starta egen produktion av 
heparin. mediCuba hjälper också med 

 
EN MILJON KANYLER  
TILL KUBA 
Svensk-Kubanska  
Föreningens kampanj 
är nu i slutspurten mot 
målet 1 000 000 kr.

substanser som behövs för att Kuba 
själv skall kunna tillverka sådana läke-
medel som idag måste importeras till 
upphaussade priser på grund av block-
aden. Att tillverka själv innebär en 
mycket stor kostnadsbesparing jämfört 
med att köpa färdiga mediciner. 

Under 2020 och 2021 har vi genom 
vårt europeiska samarbete i medi-
Cuba-Europa kunnat medverka till att 
Kuba fått vitala mediciner och me-
dicinsk utrustning till ett värde av 20 
miljoner kronor, trots de svårigheter 
som USA:s kriminella blockad skapar. 
  
         Martin Österlin

KAMPANJEN

BLOCKADEN ÄR  
EN MASSIV,  

FLAGRANT OCH 
OACCEPTABEL 
KRÄNKNING AV 
DET KUBANSKA 

FOLKETS 
MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER”
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KRÖNIKA - DICK EMANUELSSON 
MILSTOLPAR I EN  
AUTENTISK REVOLUTION 

Orden kom från Antonio Rivera Callejas, vice ordförande för 
Honduras lagstiftande organ, parlamentet. Rivera, som tillhör 
det historiska högerpartiet, överlämnade den 28 augusti 2020 
en utmärkelse till den kubanska hälsovårdsbrigaden för dess 
arbete under 20 år i det fattiga centralamerikanska landet. 
Brigadens ledare, Blanca Toymil, tog emot den högsta ut-
märkelsen i Honduras, Orden de FRANCISCO MORAZAN, 
Centralamerikas motsvarighet till Sydamerikas befrielsehjälte 
mot den spanska kolonialismen, Simón Bolívar. 
 
I 20 år hade den kubanska hälsovårdsbrigaden Henry Reeve 
arbetat i Honduras, dit den kom 1998 efter orkanen Mitchs 
härjningar. Enbart i Honduras förlorades 6 000 liv.  
Toymil nämnde i sitt tacktal i kongressen att Brigaden under 
dessa 20 år hade utfört 29 miljoner diagnoser och förlöst när-
mare 300 000 barn. Hundratusentals liv hade räddats. 
Även om Brigaden lämnade Honduras 2019 efter fullbordat 
uppdrag, vilket Fidel hade gett ordern om att ”rädda minst 

lika många liv” som Mitch hade tagit ”innan ni lämnar Hon-
duras”, så kom Henry Reeve tillbaka i slutet av 2020 efter att 
orkanerna Eta och Iota i oktober och november brutalt dragit 
fram i norra Honduras. Hur många läkare och sjuksköterskor 
skickade Ann Linde och Sida? 
 
För honduranerna är Kuba förkroppsligat med orden 
SOLIDARITET I PRAKTISK HANDLING. När den hon-
duranske högerpresidenten Ricardo Maduro ville skicka hem 
Brigaden 2005 till Kuba blev det närmast ett folkuppror mot 
Maduro, som tvingades att dra tillbaka beslutet.  

MAJ 1980: Jag befann mig i Caracas då nyheten kom att 
Perus ambassad i Kuba hade fyllts med folk som hade tagit 
ambassadörens ord på allvar om att få fri passage till Lima. 
Miamimaffian trodde att ”nu skulle Revolutionen falla”. Men 
en vecka senare ägde den största manifestationen i Revolutio-
nens historia rum när uppskattningsvis 6,5 miljoner kubaner 
demonstrerade sitt stöd för Revolutionen med parollen Qué 
se vaya la escoria! –Låt avskummet dra! I Venezuelas dags-
tidningar kunde jag läsa om att 130 000 kubaner hämtades 
upp i hamnstaden Mariel av Miamimaffians utsända. 
Till Lima flögs 3 500 kubaner. Men de blev bedrövade när 

”Från djupet av sitt hjärta vill  
Honduras ge sitt erkännande till 
Kuba, ty dess läkare har alltid  
kommit till vår hjälp.”

KRÖNIKA
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KRÖNIKA - DICK EMANUELSSON 
MILSTOLPAR I EN  
AUTENTISK REVOLUTION 

det gick upp för dem vad den ”friheten” innebar. Tusentals 
kubaner levde i tält i Limas parker under lång tid. 
 
I det peruanska kommunistpartiets veckotidning Unidad 
fanns berättelsen om en kubanska som hade en bebis som led 
av hjärtfel och blev allt sjukare. Den desperata modern gick 
till sjukhuset där sjukhusledningen förklarade att hon var 
tvungen att söka privat sjukvård för sin dotter eftersom hon 
inte tillhörde socialförsäkringssystemet. Desperat stoppade 
hon en kvinnlig läkare på sjukhuset och på knä bad hon henne 
att hjälpa hennes dotter. Läkaren, med sina typiska andinska 
drag i det bistra ansiktet, tittade på kubanskan men sa inget 
utan övergick till att titta på bebisen som hon tog in i ett av 
behandlingsrummen. Därefter gick hon ut, pratade med några 
kollegor som samlades kring bebisen och kort därefter inledde 
de en komplicerad operation som bebisen behövde genomgå 
för att överleva. 
 
Bebisen överlevde och den kubanska modern, överväldigad 
av tacksamhet mot denna peruanska läkare, undrade hur hon 
skulle kunna tacka henne i brist på pengar? Den peruanska 
läkaren tittade på henne och svarade: 
 
”Tacka inte mig, tacka Revolutionen och det kubanska folket 
som finansierade och gav mig möjlighet att studera till läkare 
på Kuba!” 

I NOVEMBER 1990 gjorde jag en två veckor lång repor-
tageturné under den ekonomiska specialperioden. Det fanns 
knappt en bil på Havannas gator efter att Sovjetunionen hade 
kollapsat och med den bensin och diesel. I tio år kämpade 
kubanerna för att försvara Nation och Revolution och magra-
de rent bokstavligt. Och även den bataljen klarade de. 
 
I NOVEMBER 2019, nästan 30 år senare gjorde jag ännu en 
reportageresa för att se hur blockaden slår inom sockerbruks-
näringen, restaurang- och turistindustrin samt alla människors 
behov av tvål och tvättmedel. 
 
Trumps sanktioner slår bland annat mot importen av råvaror 
till landets tvål- och tvättmedelsfabrik Suchel. Men kubanerna 
utkämpar ett bittert slag mot ”Mänsklighetens Fiende”, som 
en av stroferna i Sandinisternas Hymn slår fast. Lenin å sin 
sida konstaterade att ”varje autentisk revolution förmår för-
svara sig”. Kuba har bekräftat denna tes. 
 
Och nu exporterar samma attackerade Revolution vaccin 
till resten av Latinamerika, där grannlandet och det av USA 
attackerade Revolutionens Nicaragua den 20 oktober tog emot 
1,2 miljoner av den första lasten av sju miljoner vaccin. 
 
Allt medan Ann Linde och hennes handelsminister Anna 
Hallberg försöker sälja Wallenberggruppens Jas-39 Gripen till 
det statsterroristiska Colombia. 

Tegucigalpa, Honduras 

PLATTFORMEN SIERRA 
MAESTRA TILL FÖRSVAR 
FÖR DEN KUBANSKA  
REVOLUTIONEN 

 
1. Att våra styrkor varken erkänner eller stöder något som 
helst försök att provocera under täckmantel av s.k. sociala 
krav, som försöker manipulera konstitutionella garantier, för 
att dölja sina avsikter att destabilisera och sälja ut landet.

2. Vi erkänner de mekanismer för folkligt deltagande som 
vårt politiska system erbjuder, som kan kanalisera de me-
ningsskiljaktigheter som vissa politiska aktörer, i många fall 
bevisligen av typen legoknektar och andra som är likgiltiga 
inför risken att förlora den nationella suveräniteten, försöker 
föra ut i det offentliga rummet.

3. Vi kommer att stödja de beslut som Revolutionens 
nuvarande ledare, president Miguel Díaz-Canel och Kommu-
nistpartiet, tar med anledning av försöken att i vårt land få till 
stånd en mjuk kupp av tydlig antikommunistisk och McCar-
thy-karaktär, medvetna om att när vår suveränitet står på spel 
kommer enheten kring vår revolutionära regering att vara det 
enda som kan rädda socialismen. Vi kommer alltid att kunna 
diskutera olika åsikter, men först och främst måste vi rädda 
Revolutionen.

4. De grupper, kanaler, sidor och influencers som under-
tecknar detta brev kommer från sina respektive plattformar 
att så ofta som behövs kalla alla revolutionärer att ge sig ut på 
gatorna för att försvara socialismen och kommer där att följa 
dem som är villiga att försvara den, om och när det uppstår 
provokationer eller kuppförsök av legoknektar. 
 
Sociala medier har gjort det möjligt för tusentals revolu-
tionärer att förenas kring vårt sociala projekt och försvara 
det med 2000-talets mediala vapen och mobilisera till dess 
försvar. Kubas fiender ska veta att det finns ett folk redo att 
försvara sitt fosterland och det behöver inte beordras, efter-
som ordern redan är given. Folket är med oss! Vem är emot 
oss?!
 
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!
Fosterlandet eller döden! Vi ska segra!

Vi medlemmar i Revolutionära Plattformen 
Sierra Maestra, ett nätverk av över 70 revo-
lutionära medier, sidor, grupper, kanaler och 
influencers, som verkar på sociala medier 
till försvar av Revolutionen mot det medie-
konglomerat som försöker manipulera den 
kubanska verkligheten och i vårt fosterland 
få igång en politisk process liknande den ara-
biska våren, vill härmed förklara:
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Den sittande presidenten Daniel 
Ortega och hans parti FSLN fick 75,92 
procent av rösterna. Valdeltagandet låg 
på 65 procent, vilket är mer än vad som 
vanligen förekommer i kontinentens 
grannländer, till exempel Honduras. 
På andra plats kom det liberala partiets 
kandidat Walter Espinoza med 14,15 
procent. De andra fyra kandidaterna 
fick 3,30, 3,15, 1,78 respektive 1,70 
procent av rösterna. 

Journalisten Nan McCurdy, som 
arbetar för USA:s metodistkyrka och 
har bott i Nicaragua i mer än 30 år, 
skriver att hon var en av 67 internatio-
nella journalister som rapporterade från 
valen. Hon besökte 70 vallokaler och 
berättar att valdagen var mycket lugn, 
utan en enda våldsam incident någon-
stans i landet. Barn och vuxna var ute 
på gator och i parker. 165 officiella 
valobservatörer från 27 olika länder 
bevakade valen. 

Men i massmedia i västvärlden påstås 
ändå att valen var odemokratiska 

 
 
NICARAGUA: 
STORSEGER FÖR  
SANDINISTERNA FÅR USA ATT  
AVISERA SKÄRPTA SANKTIONER 
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”låtsasval”, enbart iscensatta för att 
”landets diktator skulle kunna behålla 
makten”. President Biden har den 10 
november utfärdat en exekutiv order 
om ytterligare bestraffningar mot Nica-
raguas regering, för att nicaraguanerna 
åter visat sitt förtroende för Ortega. 
Officiellt – enligt nyhetsbyrån Reu-
ters – kommer sanktionerna att riktas 
mot vissa individer, ledande personer i 
säkerhetsstyrkorna och statliga företag. 
 
Rop på sanktioner kommer också från 
EU, Storbritannien och högerstyrda 
länder i Latinamerika, som till exempel 
Chile. Ryssland har, genom sin utrikes-
minister Sergei Lavrov, sagt ifrån att 
det inte är acceptabelt att dessa länder 
underkänner valresultatet.  

I Berndt Paulssons bok Bankcentralen 
kan man läsa om hur USA uppträtt mot 
Nicaragua i ett historiskt perspektiv. 
 
Ända sedan 1800-talet har USA stått 
för övergrepp mot Nicaragua och dess 
invånare, som betraktades som under-
lägsna individer, dugliga enbart till att 
slava på landets USA-ägda bananplan-
tager. Allt motstånd slogs ner brutalt. 
1927 brandbombades byn Chinandega 
några mil väster om huvudstaden 
Managua. Byn, som betraktades som 

ett fäste för befrielserörelsen, ledd av 
Augusto César Sandino, jämnades med 
marken och oskyldiga bybor slaktades. 
1967 tillträdde Anastasio Somoza som 
president, stödd av USA:s marinkårs-
styrkor. Nicaragua var en lydstat till 
USA fram till år 1979 när sandinister-
nas nationella befrielsefront segrade 
i kampen och avsatte den korrupte 
diktatorn, som flydde landet och till på 
köpet rövade med sig statskassan.  
 
Men USA svarade det nu självständiga 
Nicaragua med fortsatt aggressivitet. 
Det enda land i Centralamerika som 
införde demokratiska val fem år efter 
det att diktaturen hade störtats, ankla-
gades av USA för att vara en diktatur, 
samtidigt som grannländernas militär-
diktaturer beskrevs som demokratier. 
Svart gjordes till vitt.
 
USA satsade flera miljarder dollar 
på att utbilda och utrusta legoknektar 
vars uppgift var att mörda sandinist-
anhängare och bränna ner husen i deras 
byar. USA:s terroristarmé ”Contras” 
härjade i Nicaragua under flera år. Ter-
rorn finansierades från USA:s hemliga 
vapenförsäljning till Iran, den så kalla-
de Iran-Contras-affären. I Nicaragua 
fick tiotusentals människor sätta livet 
till. I valen 1990 besegrades sandinis-

Parlaments- och  
presidentvalen den 7 
november 2021 vanns 
med stor majoritet av 
sandinisterna. 
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terna i det krigströtta landet, och USA:s 
hand plockade kandidat Violeta Cha-
morro installerades som president.
 
Under 16 år fördes en nyliberal 
åtstramningspolitik som drabbade de 
fattiga i landet hårt. De sociala re-
former som sandinisterna hade infört 
avskaffades, och samhällets allmänna 
tillgångar privatiserades. Arbetslöshe-
ten sköt i höjden. Utbrett och växande 
missnöje med landets regim ledde till 
att sandinisterna till slut åter kunde ta 
ledningen över landet efter valet 2006. 
 
Men sandinisternas ledare Daniel 
Ortega har alltsedan 2006 utsatts för 
USA:s och västvärldens demonisering. 
Han har nu ändå omvalts som landets 
president fyra gånger. De sociala land-
vinningar som gjorts sedan 2006, trots 
sanktioner och terror från USA, har gett 
sandinisterna folkets förtroende, vilket 
avspeglas i valresultaten 2011, 2016 
och 2021. Stödet för Ortega ökade från 
38 procent år 2006 till 62 procent år 
2011, till 73 procent år 2016 och nu till 
76 procent år 2021.
 
Stödet ökar. Det är inte utan anled-
ning. Några av sandinisttidens land-
vinningar sedan 2006:
• Hälsovård är gratis för alla. Sedan   
   2007 har 18 nya sjukhus byggts i  
   landet och därtill hundratals hälso -   
   centraler och mödrahem.
• Barn och unga har kostnadsfri skol -
    gång med gratis läromedel och skol - 
   lunch.
• Spädbarnsdödligheten och mödra - 
   dödligheten i landet har mer än halve- 
   rats.
• Nicaragua ligger på tredje plats i 
   Amerika med sitt vaccinations - 
   program för barn. Med en nationell   
   täck ning på 95 procent har 16 sjuk- 
   domar bekämpats.
• Nicaragua har gått från 62:a till femte 
   plats i världen med avseende på jäm - 
   ställdhet mellan män och kvinnor.   
   9 av landets 16 ministerier leds av   
   kvinnor.
• Parker, lekplatser och rekreations-  
   områden har anlagts, och satsningar 
   görs på att rusta upp bostadsmiljöer 
   och bygga nya bostäder för familjer 
   med låga inkomster.

• Landets vägnät har förbättrats och 
   byggts ut, och når nu ut i hela landet.
• Försörjningen med rent dricksvatten 
   och elektricitet har nått ut till 95 
   procent av befolkningen.
• Nicaragua ligger bland de främsta 
   i världen med avseende på förnybara 
   energikällor.
• Landet erkänns av FAO som ett av 
   världens länder som gjort mest för att 
   bekämpa hunger och fattigdom.
• Nicaragua har 2019 uppnått livsme-
   delssäkerhet och är i princip själv - 
   försörjande med livsmedel.
• FN rankar Nicaragua som det säkras- 
   te landet i regionen, med det lägsta 
   antalet mord per capita i Central- 
   amerika.
 
USA accepterar aldrig självständiga 
stater att utvecklas enligt sina egna 
intressen. USA betraktar – ända sedan 
Monroedoktrinen 1823 – västra halv-
klotet som sitt eget område att själv 
bestämma över. Vid varje val i Nica-
ragua har USA agerat för att hindra 
sandinisternas seger. 2018 gjordes ett 
försök till statskupp i Nicaragua med 
våldsamheter och upplopp orkestrerade 
från USA. Med folkligt stöd kämpa-
de sandinisterna ner upploppen och 
fängslade de skyldiga som agerat med 
finansiering från USA.
 
En vecka före årets val i Nicaragua, 
den 31 oktober 2021, stängde Facebook 
och Instagram ner 1 300 sandinist-
sympatisörers konton. Deras konton 
påstods vara falska och inte represen-
teras av verkliga personer. Bland dem 
ingick även journalister som uttalat 
sitt stöd för regeringen. Då dessa ”icke 
existerande personer” nästa dag protes-
terade på Twitter stängdes även deras 
Twitterkonton ner. Sociala USA-medier 
som agerar asocialt!  
 
Louise Österlin

Nicaraguas beslut om att lämna 
"USAs Ministerium för Koloniala 
Angelägenheter", de Amerikanska 
Staternas Organisation, OAS, är ett 
beslut som välkomnats av breda 
folkliga kretsar i Latinamerika.
 
De är trötta på att bli hunsade av en 
imperialistisk stormakt som tror att den 
kan sätta sig på folk och nationer och 
utdöma "straff" och sanktioner - som 
om Vita Huset skulle stå över till och 
med överstatliga organ som FN och den 
Internationella brottsmålsdomstolen.
 
OAS har historiskt sett varit ett 
billigt verktyg för USAs utrikes politik 
TROTS att samma stat till och med har 
gjort egna protokollsanteckningar och 
reservationer mot OAS:s stadgar, den 
så kallade 'Chartan' som ger staterna 
deras obrytbara rätt att inte utsättas för 
våld eller försök till andra former av 
politisk påverkan och intervention. USA 
står för det motsatta på den amerikanska 
kontinenten. 

Nicaragua, med 6,5 miljoner invånare 
och en yta på 112 000 kvadratkilo meter 
må vara ett litet folk respektive land, 
men som har en nationell värdighet och 
stolthet över sin historiska kamp för 
nationell suveränitet, som herrarna och 
damerna i Vita Huset kanske kan stava 
till men inte begriper ett smack av.
 
Därför säger Nicaragua, Venezuela 
och Kuba idag:
"Förenade kämpar vi tillsammans mot 
en gemensam fiende!”

    ADIÓS,  
OAS”

LATINAMERIKA
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I Venezuela utgjorde deltagandet av 
nästan hela oppositionen i valet en stor 
framgång för den bolivarianska rege-
ringen, samtidigt som det är en rejäl 
stötesten för de delar av oppositionen 
som vill fortsätta att driva undergrä-
vande verksamhet och genomföra en 
kupp med stöd av Washington och de 
reaktionära byråkraterna i EU.

I Chile blir den andra avgörande 
val omgången mellan nynazisten José 
Antiono Kast från Partido Republicano 
och Gabriel Boric, kandidat för Aprue-
bo Dignidad (”För värdighet”), som är 
en vänsterkoalition mellan Frente Am-
plio och Kommunistpartiet. Det som 
var oväntat är att pinochetkandidaten 
Kast skulle vinna första valomgången 
medan olika opinionsundersökningar 
hade tippat Boric.

I motsats till Venezuela gällde valet i 
Chile presidentposten, 155 deputerade  
och 27 senatorer samt kommunal-
församlingar. Den avgörande valom-
gången sker 19 december. Sedan 1990 
har alltid den kandidat som fått flest 
röster i första omgången också vunnit 
i den andra. Om så sker står vi inför en 
politisk jordbävning. Inte bara för att 
Kast vann första omgången utan också 
för att inget av de tre traditionella par-
tierna som dominerat chilensk politik 
sedan diktaturens fall: UDI, Renova-
ción Nacional och Kristdemokraterna, 

är med i den avgörande omgången.
Man kan utan tvekan säga att detta ugör 
slutet på en epok och det i en kontext 
när det chilenska folket för första 
gången i sin historia försöker skriva 
en demokratisk grundlag. Osäkerheten 
som skapas av extremhögerns val-
framgång kastar mörka skuggor över 
möjligheten till detta angelägna och 
hedrande projekt.

I Venezuela var detta det 29:e valet 
sedan Hugo Chávez intog presidentpos-
ten 2 februari 1999. Trots det har den 
hårdnackade oppositionen, fjärrstyrd 
från Washington och Bryssel, inte för 
ett ögonblick upphört att misstänklig-
göra och smutskasta landets regering 
som en diktatur jämförbar med de 
militärdiktaturer som ödelade Latin-
amerika på 1970-talet. Man påminns om 
den uruguayanske författaren Eduardo 
Galeanos ord att ”Om Hugo Chavéz 
är en diktator så är han utan tvekan en 
konstig sådan. Han har vunnit åtta val 
på fem år.”

I de nu aktuella lokalvalen stod 23  
guvernörsposter och 335 borgmästar-
poster på spel.  Om oppositionens del-
tagande är ett positivt tecken är en an-
nan viktig faktor valdeltagandet. Man 
ska komma ihåg att det sedan 1984 inte 
längre är röstningsplikt, enligt ett avtal 
mellan de viktigaste politiska krafter-
na vid denna tid, AD och Democracia 

Cristiana. Ett deltagande på nära 50 
procent tas emot med glädje såväl i 
Venezuela som i Chile, påverkat av 
pandemin och i Venezuelas fall också 
av förödelsen som sanktionerna åstad-
kommer. Venezuela har praktiskt taget 
invaderats av olika valobservatörs-  
grupper med regeringens välsignelse. 
De har skickats av EU, Cartercentrat, 
FN och olika organisationer i Latin-
amerika och Afrika. Det i motsats till 
Chile där de är sparsamt förekomman-
de. I vilket fall, när samman räkningen 
görs i Venezuela (om inte förr), 
kommer kritik att regna från de eviga 
vakterna av demokratin för att ifråga-
sätta och smutskasta valprocessen och 
för att rättfärdiga nya attacker på den 
bolivarianska regeringen.

Men valresultatet, där regeringspartiet 
vann såväl huvudstaden som 17 av 20 
delstater, borde avskräcka de i Wash-
ington och Bryssel som i åratal drivit 
en kriminell politik för ”regimföränd-
ring”. Det är föga troligt att de ändrar 
sin politiska linje eftersom Washington 
är hundraprocentigt knuten till att 
”återvinna” Venezuela oavsett pris. Den 
närmaste tiden kommer att visa vad 
som väntar i båda länderna.

Atilio A. Borón 
Pagina 12, Argentina  
22 november 2021  
(Övers: Z. Tiroler) 

Den 21 november 
ägde två viktiga val
rum i Latinamerika

CHILE OCH VENEZUELA: 
TVÅ OLIKA BUDSKAP  
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Kubas mest älskade  
författare och poet, Pablo 
Armando Fernández, har  
gått ur tiden, 91 år gammal. 
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Kubanska medier har varit fyllda av 
kondoleanser och minnesord från pre-
sidenten, kulturministern och kollegor. 
Pablo Armando kom att bidra till den 
kubanska poesins absoluta höjdpunkter 
under andra delen av 1900-talet, den 
som präglades både av hårt förtryck, 
kampen mot Batistadiktaturen och Re-
volutionens seger 1959, hopp och stora 
drömmar. Hans litterära produktion 
omfattar 20 diktsamlingar, sju romaner, 
otaliga noveller, essäer och pjäser.
 
Det var till Pablo Armando Fernán-
dez som Kubas Nationalpoet Nicolás 
Guillén en dag 1961 gav nycklarna 
för att öppna dörren till det lilla vita 

palatset i Havannas gröna stadsdel, som 
från och med då skulle bli huvudsätet 
för Kubas nybildade Författar- och 
konstnärsförbund, UNEAC, som blivit 
så betydelsefullt för kubansk kultur. 
Skapat ur Nicolas Guilléns vision, bil-
dat tillsammans med litterära storheter 
som Alejo Carpentier och Roberto 
Fernández Retamar – och en ung Pablo 
Armando.
 
Genom åren kom Fernández att få 
många uppdrag och tunga poster både 
inom UNEAC och kubanskt kulturliv 
i övrigt, inte minst som medlem av 
förlaget Casa de las Américas pris-
kommitté och som redaktör för den 
litterära tidskriften Unión – utöver sitt 
eget författarskap.  Med tiden blev han 
nestorn, den klarast lysande stjärnan 
på den kubanska litterära himlen, som 
både danades av, tolkade och var med 

och skapade det nya, revolutionära 
Kuba genom sitt författarskap.
 
Pablo Armando arbetade även som 
diplomat, i Storbritannien, Frankrike, 
Sovjetunionen och Indien, översatte 
engelskspråkig poesi och medverkade 
vid oräkneliga litterära, internatio-
nella symposier, något som 1994 tog 
honom till Sverige och ett möte mellan 
kubanska författare som verkade på 
Kuba och i utvandrad exil.  
 
Han föreläste vid universitet världen 
över, hans verk är översatta till alla 
de stora språken. 1996 tog han emot 
Premio Nacional de Literatura för sin 
livsgärning och sitt stora bidrag till 
kubansk kultur. När hans diktsamling 
Parables, Selected Poems gavs ut i 
USA 2001, skrev den amerikanska 
författaren Margret Atwood förordet. 

MARIA SANDBLAD

SLUMPEN FINNS 
INTE, BARA 

ÖDET”

PABLO  
ARMANDO 

FERNÁNDEZ 
(1930-2021)

MINNESORD
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Det är lätt att överväldigas av allt 
Pablo Armando Fernández gjorde, alla 
utmärkelser han fick, under sitt långa 
liv – från det att han som 30-åring, efter 
15 år i USA, återvände hem till Kuba 
efter revolutionens seger 1959, fram till 
hyllningen på Havannas Internationella 
Bokmässa 2004 som tillägnades hans 
litterära gärning. Särskilt hans poesi. 
Ändå var det romanförfattare han ville 
bli, den mörklockige tonårspojken av 
kanariskt ursprung från byn Las Deli-
cias i Oriente, som i mitten av 40-talet, 
endast 14 år gammal, tog sig till New 
York för att studera engelsk litteratur. 
Men redan innan han var 20 blev han 
utnämnd till poet av en av dåtidens 
mest kultförklarade amerikanska för-
fattare, Carson McCullers, som han av 
en slump fick chansen att visa vad han 
skrivit.
 
En utnämning han till en början 
spjärnade emot, hans dröm var att 
bli författare, men som speglade en 
medfödd gåva som gav alla hans verk, 
även romanerna, den lyriska närvaro 

som bara en poet kan skapa. Särskilt i 
hans mest kända roman, Los niños se 
despiden, belönad med Casa de Las 
Américas stora pris 1968, där hans 
sökande efter den egna identiteten 
genom det mytiska, mystiska och nära, 
tillsammans med barndomens gröna 
kullar och det turkosblå havet längs sta-
den Puerto Padre som färgpalett, suddar 
ut gränserna mellan prosa och poesi.
 
Nyårsfesterna hemma hos Pablo Ar-
mando och hans fru Maruja var legen-
dariska. Alla var välkomna, förtäringen 
flödade, hög som låg, kända och okän-
da, möttes, nya dörrar öppnades. Även 
jag var med en gång för länge sedan, 
innan jag visste och förstod vem Pablo 
Armando var, och minns mest känslan 
av att hela världen verkade få plats i 
det vackra huset i Miramar. Många 
år senare är jag på besök hemma hos 
Pablo Armando igen, för en intervju för 
min och Anders Risings bok HABANE-
ROS – Möten i Havanna; en lång, stilla 
eftermiddag i gungstolarna på altanen i 
den frodiga grönskan.

En silverhårig Pablo Armando berät-
tar om sina ungdomsår i New York, 
om livet som författare, om mötet med 
teosofin, med landsmän i exil, med 
revolutionen som fick honom att skriva 
sin första pjäs om det som höll på att 
hända på Kuba och längta hem, och 
fortsätta att skildra den. Om Fidel och 
alla utländska besökare – Alice Walker, 
Soyinka, Neruda, Sartre och  
Simone Beauvoir – som suttit på alta-
nen och samtalat om livet, litteraturen, 
revolutionen och det oförklarliga, om 
drömmar och hemligheter, om tiden 
som inte finns. 

”Slumpen finns inte, bara ödet”, 
säger han när han med ett ljust leende 
öppnar dörren en blåsig vinterdag med 
nattens alla nerfallna löv som virvlande 
dervisher i trädgården. “¡Bienvenida! 
Välkommen hit!” 
 
Nu är han borta. Men minnet av Pablo 
Armando Fernández, hans verk, hans 
poetiska universum och längtansgröna 
ögon, kommer alltid att leva kvar.  
 

Bibliografi
Salterio y lamentación 1953
Nuevos poemas 1955
Himnos 1961
El libro de los héroes 1964
Campo de amor y de batalla 1984
El sueño, la razón 1988
Los niños se despiden 1963
El vientre del pez 1989
Aprendiendo a morir 1995

Författaren och poeten Lasse  
Söderberg har översatt flera av  
Pablo Armando Fernández dikter  
till svenska. Vi har hämtat en av  
dem från diktantologin Kubas  
poeter drömmer inte mer:

Ett barn i bergen 

På sin jordplätt lekte barnet med 
spindlar
De små mjuka benen var  
myrornas stora hus,
i de knutna händerna höll barnet 
skatter
som hon aldrig fick se.
Ömhetens färg är tät, är knappt 
någon färg,
och hon som kan tala barndomens 
språk
satte sig och lekte med barnet.
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AVESTA
Lars Steiner, 073-040 93 41
brovallen@hotmail.com

BODEN
Anna-Greta Wallmark, 070-371 97 89
anna-greta.wallmark@bredband.net

BOLLNÄS
Magnus Hedman, 073-654 81 85
hedmanmagnus@hotmail.com

BORLÄNGE
Daniel Thomsson, 070-964 60 66
gluntensvag@hotmail.com

BORÅS-SJUHÄRAD
Ronny Larsson, 073-826 93 33
ronlar52@gmail.com

ESKILSTUNA
Betty Möller, 073-022 98 73
bettymoller02@gmail.com

GISLAVED
Erik Anderson, 070-282 27 63
erikandersongislaved@yahoo.se

GOTLAND
Klas Hallberg, 073-806 67 90
klasojh@gmail.com

GÖTEBORG
Claudio Alvarez, 070-259 17 71
svensk.kubanska.goteborg@gmail.com

HAGFORS
Hans Skagerlind, 070-555 92 91
uh.skagerlind@live.com

HALMSTAD
Bror Persson, 070-203 14 88
brorpersson@telia.com

HELSINGBORG
Lars Nilsson, 076-113 00 38
lasse.e.nilsson@outlook.com

HUDIKSVALL
Thomas Thornell, 070-949 44 97
thomas.thornell@telia.com

HULTSFRED
Rolf Lif, 0495-419 67

JÖNKÖPING
Mats Werning, 070-692 96 00
mats.werning@gmail.com

KARLSKRONA
Ulf Bjerén, 0455-175 95
ulf@bjeren.se

KUNGÄLV
Jonas Hammarström, 073-036 40 33
jonas.hammarstrom@telia.com

LUDVIKA
Marcus Wetterberg, 076-142 41 43
marcus.wetterberg@gmail.com

LULEÅ
Jan Englund, 070-338 40 44
jan.g.englund@gmail.com

LUND
Lars Nerpin, 070-272 55 27
larsnerpin@outlook.com

LYSEKIL
Bengt-Olof Andersson, 070-884 19 52
bengt.olof.andersson@gmail.com

MALMÖ-SÖDRA SKÅNE
Elizabeth Maturana, 040-632 06 47
073-927 14 42
svenskkubanska.malmo@gmail.com

MJÖLBY
Elias Gunneflo, 070-843 94 23
e.gunneflo@gmail.com

MORA
Vivi Sandström, 070-635 84 31
sandstromvivi@gmail.com

NORBERG
Arne Andersson, 070-373 98 51
over-stock-och-sten@telia.com

NORRKÖPING
Reijo Rantanen, 070-741 05 86
info@antikvariatet.net

NYBRO
Johan Karlsson, 070-562 56 30
brown_sand00@hotmail.com

PAJALA
Reino Esberg, 072-740 94 10

ROBERTSFORS
Östen Andersson, 070-667 79 31
sven.osten.andersson@gmail.com

SALA
Carina Kreku, 070-588 52 52
svensk-kubanska@admanum.se

SKELLEFTEÅ
Sune Marklund, 070-245 41 52
sunemarklund@gmail.com

STOCKHOLM
Rolando Zanzi
svenskkubanska.sth@gmail.com

SUNDSVALL
Christine Vaple, 070-255 08 12
vaple1@mac.com

UDDEVALLA
Eva Ludvigsson, 073-046 18 89
evalud@live.com

ULRICEHAMN-SJUHÄRAD
Arne Sjögren, 0321-157 74
arne@sjogren.info

UMEÅ
Oskar Wigren, 072-718 63 94
oskar_wigren@yahoo.com

UPPSALA
Stefan Bergström, 070-821 69 61
svenskkubanska.uppsala@gmail.com

VALDERMARSVIK
Karl Tingström, 070-304 21 86
karl.tingstrom@gmail.com

VÄSTERÅS
Björn Berggren, 021-12 11 17
bjorn.erik.berggren@gmail.com

VÄXJÖ
Juan Carlos Sepúlveda, 070-207 89 96
coto55@hotmail.com

ÖSTERSUND
Anna Sonntag, 073-098 35 74
anna@sonntag.se

FÖRENINGENS ORDFÖRANDE
Zoltan Tiroler, 070-673 09 10
kubajonkoping@hotmail.com

GÅ MED 
I SVENSK-

KUBANSKA
FÖRENINGEN

www.svensk-kubanska.se

KANSLI: TEL 08-31 95 30
E-post: info@svensk-kubanska.se

KONTAKTINFORMATION 
TILL
LOKALAVDELNINGAR
OCH LOKALGRUPPER
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För mer info: www.svensk-kubanska.se

K U B A

Mediciner för Kuba
Swish 123 182 37 72

Pg 23 57 15-0
Märk bidraget VACCIN

Kuba har utvecklat egna vacciner och 
delat med sig till Venezuela,
Nicaragua, Vietnam m.fl. Men USA:s 
blockad hindrar Kuba att importera 

BRYT USA:s BLOCKAD!

sprutor, kanyler och mediciner 
för covid-19 vården. 

Hjälp till att nå målet en 
miljon kronor i solidaritet 
från Sverige för kanyler, 
antibiotika, heparin, rå-
ämnen för Kubas egen 

En miljon
kanyler t il l

läkemedelsproduk-
tion för att bryta 
blockaden. Den 23 
nov. har vi nått 
över 900 000 kr. 
Nu återstår 
mindre än 
100 000.

Tack för 
alla bi-
drag!
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