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LEDARE
60 ÅR AV  
UTSTUDERAD 
GRYMHET
Det är i år 60 år sedan 
USA införde blockaden 
mot Kuba. Fientligheten 
mot revolutionen visade 
sig omedelbart efter  
1 januari 1959, men 
först 1962 blev  
blockaden lagfäst. 

Z O L T A N  
T I R O L E R 

Ingen kan väl vara så naiv att tro att det 
handlar om demokrati eller mänskliga 
rättigheter? I så fall borde blockaden 
införts under den blodbesudlade Batis-
tadiktaturen, som torterade och mör-
dade runt 20 000 kubaner. Men Batista 
var USA:s man, liksom mördarna och 
diktatorerna Duvalier på Haiti, Trujillo 
i Domini kanska Republiken, Somoza 
i Nicaragua och Stroessner i Paraguay, 
för att bara ta några ur högen.  

Nej, syftet anges i de ursprungliga 
dokumenten: ”Att framkalla svält 
och desperation” bland den kubanska 
befolkningen så att den ska resa sig 
och störta regeringen. Denna medvet-
na utsväl tningspolitik har alltså varit 
i kraft i 60 år. Otroligt om man tänker 
efter. Att medvetet svälta ut en hel 
befolkning. Självklart är en sådan 
kollektiv bestraffning ett brott såväl 
mot kubanernas mänskliga rättigheter 
som internationell rätt och FN- stadgan. 
Men jag undrar också, vilka sjuka 
hjärnor driver denna folkmords politik 
oförtröttligt och med ständigt nya inno-

vativa grepp för att ytterligare dra åt 
tumskruvarna och öka lidandet? 
Varför är det så viktigt för USA att 
återta Kuba? Efter att USA lagt under 
sig hela den väldiga landmassan från 
Atlanten i öster till Stilla Havet i 
väster, från de Stora Sjöarna i norr till 
Karibien i söder, ville USA fortsätta 
expansionen. Kuba ligger strategiskt 
i Mexikanska bukten och infarten till 
Panamakanalen. Redan på 1800-talet 
lanserade USA:s president Monroe 
sin doktrin om att Latinamerika var 
USA:s ”bakgård”, vilket upprepades 
under Trump, medan Biden sockersött 
pratar om att det är USA:s ”veranda”. 
Men latinamerikanerna vill varken vara 
det ena eller andra. Enligt tänkarna i 
Washington skulle Kuba tillfalla USA 
som ”ett moget äpple som faller till 
marken”.  

Dominans över Kuba är en besatt-
het hos det politiska etablisse-
manget i USA. Till det kommer den 
exilkubanska maffian, den som stack 
ut ur landet med statskassan den 1 
januari 1959 när spelet var förlorat. 
Deras ättlingar har aldrig gett upp om 
att supermakten ska återge dem deras 
tidigare rikedomar. Dessutom är USA 
beslutet att inte låta den socialistiska ön 
lyckas visa att det finns alternativ till en 
politik som berikar de rikaste 1 procen-
ten och tvingar miljontals ner i misär. 
Denna giftiga kombination driver 
USA:s Kuba- och Latin amerikapolitik.  
 

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
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LEDARE

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.”

Blockadens verkningar begränsades 
under många år av Kubas utbyte med 
Sovjetunionen och Östeuropa. För 
30 år sedan var det slut. USA skärpte 
blockaden och väntade på kollapsen. 
Sedan har Imperiet upplevt ytterligare 
30 frustrerande år utan det förväntade 
resultatet. En ny möjlighet verkade 
ha öppnat sig med försvagningen av 
vänster regeringar i Latinamerika,  
pandemin och intensifierade sanktioner. 
 
Och ja, utsvältningspolitiken har 
resulterat i varu- och bränslebrist, långa 
köer, haltande transporter och andra 
svårigheter för kubanerna – liksom ett 
missnöje med sakernas tillstånd. Visst 
finns det de som inbillar sig att det vore 
bättre om jänkarna tog över, men de 
flesta kubaner inser vad huvudorsaken 
till problemen är. De försvarar revolu-
tionen med näbbar och klor.  

I år kommer FN för 30:e gången rösta 
om blockaden. Första gången drog 
Kuba tillbaka sin egen resolution när 
nation efter nation berättat att USA 
hota de dem med nekade lån, nekat 
bistånd och inställda affärsuppgörelser. 
Sedan dess har resolutionen vunnit 
ökande stöd och i dag är i stort sett 
hela världen enig mot blockaden. Det 
förkrossande årliga nederlaget för USA 
i FN förtigs av medierna i Sverige. 
Men det är en viktig och förnedrande 
näpsning av det självförhärligande 
Imperiet. Vid det senaste tillfället talade 

dessutom 35 regeringar mot blocka-
den. Många av dem framhöll också de 
kubanska insatserna i bekämpandet av 
covid.  

I många år har arbetet mot blockaden 
varit Svensk-Kubanska Föreningens 
viktigaste uppgift. När vänstervindar 
blåste i Latinamerika införde Obama 
lättnader för att inte isoleras totalt. 
Vi behöver stärka det internationella 
fördömandet av USA:s folkrättsvidri-
ga sanktioner och pressa stormakten 
hårdare.  

2 och 3 april har av solidaritetsrörelsen 
utlysts som internationella kampanj-
dagar mot blockaden. Vi uppmanar dig 
till aktivitet på de sociala medier där 
du finns. Följ vår hemsida för närmare 
information efterhand.  

Sociala medier i all ära. Det räcker 
inte. Vår viktigaste målgrupp är den 
svenska allmänheten, men också 
politiker, kulturpersonligheter och 
beslutsfattare. Vi behöver nå dessa. 
Även om det inte finns något hopp om 
Ann Linde, så finns det andra. Låt oss 
göra 2022 till ett år då blockaden börjar 
rämna! 

Trots pandemin har Svensk-Kubanska 
Föreningen varit fortsatt synlig i solida-
riteten för Kuba 2021, särskilt i de 
framgångsrika kampanjerna En contai
ner till Kuba och, senare under året, 

 
Otroligt om man tänker efter. Att medvetet svälta ut en 
hel befolkning. Självklart är en sådan kollektiv bestraffning 
ett brott såväl mot kubanernas mänskliga rättigheter som  
internationell rätt och FN- stadgan.”   

En miljon kanyler till Kuba! Likaså i 
arbetet med medlemsvärvning. Om vi 
jobbar målmedvetet kan också 2022 
bli ett bra år för solidariteten. En faktor 
som bidrar till detta är det mycket 
glädja nde beskedet att brigadresorna 
till Kuba nu äntligen kommer igång 
igen.  
 
Först ut är 1:a Majbrigaden 24 april till 
8 maj. Sedan följer Sommarbrigaden 
och Nordiska Brigaden i december. Har 
du möjlighet, ta chansen! Vi tror inte 
någon som varit med ångrat sig. 
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Karima Oliva Bello har doktorsexamen i psykologi från det federala  
universitetet i Rio de Janeiro. Examen och masterexamen i psykologi från 
Havannas universitet. Föreläsare och akademisk samordnare i grund- och 
fortsättningskurser vid högre utbildningsinstitutioner på Kuba och utomlands. 
Kolumnist i den kubanska pressen och andra medier i landet.

Telesur 211027 (Översatt och redigerat av Zoltan Tiroler)

HUR ÄR DET MÖJLIGT  
ATT DET SOCIALISTISKA  
KUBA ÖVERLEVT?
K A R I M A  O L I V A  B E L L O

Eftersom vi har socia-
lism, minne, kärlek, mod, 
intelligens, vetenskap, 
beslutsamhet, drömmar, 
övertygelser och utopier. 

Även om många förutspår USA-impe-
riets nedgång så fortsätter USA att vara 
ett av de mäktigaste länderna vad gäller 
militär och ekonomi. 

USA:s regering har spenderat miljon-
tals och åter miljontals dollar för att på 
alla vis attackera Kuba. De har utövat 
terrorism mot ön. De har tränat och 
instruerat alla sorters opposition, från 
damer i vitt, till före detta marxistiska 
intellektuella, till skvallriga YouTubers 
och halvkassa artister. 

De har försökt strypa vår ekonomi 
och skära strupen av våra ekonomiska 
möjligheter. De har varje dag bombar-
derat den nationella och internationella 
allmänna opinionen med hjälp av ett  
artilleri av influencers som arbetar för 
att förtala Kubas socialism, demorali-
sera våra ledare, förvränga vår historia, 
förstora våra svårigheter, förstöra vår 
enhet, försvaga det kollektiva medve-
tandet och försöka framkalla ett miss-
nöje som är tänkt att explodera. 

De har försökt destabilisera vårt land 
genom att utnyttja missnöje hos de 
delar av samhället som drabbats hårdast 
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HUR ÄR DET MÖJLIGT  
ATT DET SOCIALISTISKA  
KUBA ÖVERLEVT?

av blockaden. De har skapat en armé av 
fake-konton, bots, troll, fake-newska-
naler och andra manipuleringsmöjlig-
heter på sociala nätverk. 

Kuba har utsatts för så mycket men 
trots det är Kuba vid liv och kommer 
att fortsätta att vara det. Och det är 
vackert. Hur är det möjligt? För att vi 
inte glömt vår historia, trots alla försök 
att radera den ur vårt folks minne.  
 
För att vi är organiserade, trots den 
globala nyliberala offensiven mot allt 
vad kollektiv handling heter. För att 
vi har verkliga rättigheter att försvara 
trots den brutala ojämlikheten och det 
våld som plågar vår del av världen. 
En kontinent som är svag på grund av 
att så mycket demokrati bara finns på 
pappret. För att vi har socialism, minne, 
kärlek, mod, intelligens, vetenskap, 
beslutsamhet, drömmar, övertygelser 
och utopier. 
 
Granma, december 2021 

Kuba har utsatts för så  
mycket men trots det är 
Kuba vid liv och kommer 
att fortsätta att vara det. 

Och det är vackert. Hur är 
det möjligt? För att vi inte 
glömt vår historia, trots alla 
försök att radera den ur 

vårt folks minne.”

Något av vad revolutionen inneburit  
för kvinnorna i Kuba
42 procent av arbetskraften
49 procent av alla chefsbefattningar
53 procent av ledamöterna i Nationalförsamlingen (2:a plats i världen efter 
Rwanda)
61 procent av utexaminerade akademiker
67 procent av tekniker och specialister
80 procent av juristkåren
82 procent av professorer, lärare och forskare

Den kubanska  
kvinnan och  
revolutionen
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”VI LYDER INTE  
ORÄTTFÄRDIGA LAGAR!”

  
LOUISE ÖSTERLIN OM  
KUBASOLIDARITET I USA:

USA har ca 330 miljoner 
invånare i sina 50  
delstater. Bland dess 
medborgare är  
okunnigheten stor om 
världen utanför Förenta 
Staterna.

Okunnighet och fördomar om USA:s 
närmaste grannar, särskilt om Kuba, 
är utbredd och understöds av myndig-
heter och ”mainstream media”. Trots 
det finns det en stark kubasolidaritet i 
USA och många vägrar att acceptera 
regeringens kubapolitik. Jag ska ta upp 
några exempel.

DE FEM KUBANERNA fängslades 
av USA:s myndigheter 1998. De hade 
arbetat för att avslöja och förhindra 
högerextremistisk terror mot Kuba. 
De Fem anklagades för att ha hotat 
USA:s nationella säkerhet och döm-
des till långa fängelsetider samtidigt 
som terroristerna i Florida gick fria. 
Men kubavänner i USA såg klart att 
det var frågan om politiska domar. De 
organiserade sig i kommittéer för att 
få kubanerna frigivna, och de fick stöd 
från rättvisekämpar runt om i världen 
inklusive här i Sverige med demon-
strationer, möten och hungerstrejker. I 
USA agerade National Lawyers Guild, 
en progressiv organisation för jurister 
och juridikstuderande med ca 5 000 
medlemmar. 

Efter många års ihärdig kamp vanns 
en fullständig seger. I december 2014 

var alla fem frigivna och hade återvänt 
till Kuba. Kommittéernas arbete för 
De Fem bidrog också till att uppmärk-
samma och skapa opinion mot USA:s 
kubapolitik, blockadlagarna och 
ockupationen av området vid Guantá-
namobukten.

VÄNSKAPSKARAVANERNA med 
donationer till Kuba har organiserats 
varje år sedan 1992, med pandemiåret 
2020 som undantag. Det är den ekume-
niska organisationen Präster för Fred 
som på detta sätt bryter mot blockaden. 
Grundare och ledare för Präster för 
Fred var under många år baptistpastorn 
Lucius Walker från New York. Delta-
garna kommer från olika trossamfund, 
men icke-troende deltar också. Euro-
péer är välkomna, och svenskar har 
deltagit. 

Karavanen startar på ett 15-tal olika 
ställen i norra USA med målet att 
sammanstråla vid gränsen till Mexiko. 
På varje plats i USA som karavanen 
passerar hålls möten om Kuba och 
blockaden, och donationer samlas in. 

Prästerna är särskilt angelägna om att 
samla in sådant som uttryckligen enligt 
blockadlagstiftningen är förbjudet 
att föra ut till Kuba, som till exempel 
datorer eller annan teknisk utrustning. 
De begär av princip inte heller några 
tillstånd att föra ut donationer. Med 
envishet, opinionsbildning och den 
moraliska rätten på sin sida tvingar de 
USA:s tull att släppa igenom dem så 
att de kan fortsätta med donationer-
na till Kuba via flyg och båt. I Kuba 
får karavan deltagarna göra många 
studiebesök och de får inblickar i 
samhället och människors vardagsliv. 
För USA-medborgare blir det en ge-
nomgripande upplevelse. Den senaste 
vänskaps karavanen gick från USA till 
Kuba hösten 2021. I nästa artikel i detta 
nummer av Tidskriften Kuba berättar 
en av deltagarna, Salifu Mack, om sina 
upplevelser i Kuba.

1998 höll Svensk-Kubanska Före-
ningen en Kuba-solidaritetskonferens i 
Göteborg med deltagare från 19 länder. 
Vi hade bjudit in Lucius Walker för 
att informera om kubasolidariteten i 
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USA och särskilt om vänskapskara-
vanerna. Han uppmanade oss att åka 
till USA och delta i karavanerna. Det 
är inte vanligt att en präst i USA tar 
ställning för Kuba, men det var något 
som Lucius Walker kände sig kallad 
att göra. Han sa: ”Att vara motstån-
dare till blocka den ligger helt i linje 
med min tro. Det är en oförlåtlig synd 
att påtvinga ett oskyldigt folk denna 
dödsbringande blockadpolitik. Det är 
emot evangeliets budskap. Jesus lärde 
oss att vi ska vara goda grannar. Vi ska 
vara som den gode samariten, han som 
alla såg ner på, men som tvärs emot 
alla olikheter i ras, trosuppfattning 
och politik tog hand om sin nästa som 
behövde hjälp. Jag försöker leva som 
Jesus lärde oss. Vem tjänar på att vi i 
USA uppmanas att hata Kuba? Det är 
högerpolitiker som vill dominera och 
kontrollera Kuba. De vill styra genom 
att splittra. Men vi vill vara fria att  
sprida sanningen om Kuba. Och med 
den friheten följer förpliktelsen att 
arbeta för en förändring av USA:s 
politik.”

Lucius Walker avled 2010 i en ålder 
av 80 år. Dagens vänskapskaravaner 
leds nu av hans dotter Gail Walker. Hon 
deltog i Svensk-Kubanska Föreningens 
stora Europa-solidaritetskonferens 
i Stockholm för Kuba i november 2016.

VENCEREMOSBRIGADERNA 
är de årliga solidaritetsbrigaderna till 
Kuba för medborgare i USA. Under de 
50 år som gått sedan de bildades har 

dessa brigader från USA samlat mer än 
8 000 deltagare. 

I USA råder ett förbud mot att resa till 
Kuba, men strängt taget är inte själva 
resan förbjuden utan det är att spendera 
pengar i Kuba som är ett lagbrott. Om 
du betalar för mat på en restaurang eller 
köper en souvenir i en affär så bryter 
du mot USA:s lag om förbud mot att 
”hand la med fienden”. Det är en lag 
som USA:s president varje år måste 
förnya tillämpningen av med avseende 
på Kuba för att den ska vara giltig. Så 
har också alla presidenter sedan Kenne-
dy gjort, även Biden i september 2021.

Men Venceremosbrigadörerna citerar 
Martin Luther King och säger: ”Vi 
är skyldiga att inte lyda orättfärdiga 
lagar”. Liksom Vänskapskaravanisterna 
kräver de sin rätt att bryta blockadens 
lagar. Det gäller yttrandefrihet, rätt till 
kulturellt utbyte och rätt att resa fritt. 
Aldrig i livet att de skulle be om lov 
eller söka tillstånd för att utöva sina 
rättigheter.  
 
SYSTERSTADSRÖRELSEN i USA 
startade på president Eisenhowers 
initiativ efter andra världskrigets slut 
i avsikt att skapa nya band och affärs-
kontakter mellan USA och andra län-
der. Det började med städer i Tyskland 
och Japan, alltså de besegrade stor-
makterna. 2015 hade 545 olika städer 
i USA 2 100 systerstäder i 145 olika 
länder i syfte att ”främja kulturellt och 
kommersiellt utbyte”.

Att skapa systerstäder mellan USA 
och Kuba i ett sådant syfte strider 
naturligtvis mot den rådande blockad-
politiken, som inte tillåter fria kultu-
rella eller kommersiella kontakter och 
utbyten. Ändå finns det många modi ga 
lokalpolitiker i USA som vill göra just 
detta – skapa officiella band mellan 
städernas respektive styrande politiska 
församlingar. 

Den första Kuba-systerstaden i USA 
skapades 1993 mellan staden Mobi-
le i Alabama och Kubas huvudstad 
Havanna. Sedan dess har Berkeley och 
Bloomington i Kalifornien, Cambridge 
i Massachusetts, Boulder i Colorado, 
Pittsburgh i Pennsylvania och Ann  
Arbor i Michigan bildat systerstäder 
med kubanska städer. 

På hemsidan för systerstäderna Pitts-
burgh i USA och Matanzas i Kuba 
kan man läsa: ”Kubas folk delar vårt 
halvklot och vår värld. Boende i USA 
måste få rätt att resa till Kuba. USA:s 
kalla krig och regimförändringspolitik 
mot Kuba måste få ett slut. Bryt den 
illegala och omoraliska blockaden. 
Bygg kontakter som respekterar Kubas 
självständighet. Avsluta ockupationen 
av området vid Guantánamobukten.” 

BRIDGES OF LOVE är en ny rörelse 
som har samlat i första hand boende 
i Florida, där det inte är riskfritt att 
visa solidaritet med Kuba. En före-
trädare för rörelsen, läkaren Graham 
Sowa, säger: ”Blockaden är illegal och 
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omoralisk. Som medborgare i USA 
förklarar vi att vi inte vill medverka 
till att i USA:s namn svälta Kubas 
folk till under kastelse.” Graham Sowa 
har fått sin läkarutbildning vid Latin-
amerikanska Läkarhögskolan ELAM i 
Havanna.

Det finns andra exempel, och jag tar 
ett från miljörörelsen i USA: Kubas 
framgångsrika arbete för omställning 
till ekologisk hållbarhet intresserar och 
berör miljömedvetna i USA. I maj 2021 
fick president Biden ett brev från 36 
ekologiska småjordbrukare i USA. De 
uppmanade honom att inte förnya lagen 
om att handla med fienden (vilket han 
ändå gjorde i september 2021) och att 
avsluta alla sanktioner mot Kuba som 
berör mat, mediciner och humanitära 
hjälpinsatser. Småjordbrukarna tillhör 
organisationen CUSAN, Cuba–U.S. 
Agroecology Network som bildades 
2015. 

PÅVERKAN PÅ KONGRESS-
LEDAMÖTER: Det finns opposition 
mot kubapolitiken även på hög politisk 
nivå i USA, förmodligen en mycket 
starkare opposition än till exempel vad 
vi har i vårt land, där varje antydan om 
något positivt för Kuba i media måste 
följas av sin motsats. I mars 2021 sände 
en grupp med 79 representanthus-
ledamöter i Demokratiska Partiet ett 
öppet brev till Joe Biden och uppma-
nade honom att återgå till den tidiga-
re Obama-Biden administrationens 
kubapolitik och återta alla dekret om 
Kuba utfärdade av Donald Trump. 
De 79 kommer från 29 av USA:s 50 
delstater, dock inga från Florida, där ett 
ställnings tagande för Kuba kan inne-
bära att bli hotad till livet.

Bland andra frågor tog brevet också 
upp att Kuba måste strykas från 
USA-regeringens lista på länder som 
sponsrar terrorism och att USA måste 
sluta pressa andra länder att säga upp 
sina medicinska samarbeten med Kuba.

Presidenten besvarade inte brevet. 
När journalister frågar Biden om hans 
kubapolitik får de från hans talesperso-
ner, Jan Psaki m.fl. veta att den frågan 
”är inte högst prioriterad”. 

Ännu ett brev sändes den 14 december 
2021 där 114 ledamöter i representant-
huset skrev under, dock fortfarande 
ingen från Florida. De 114 represente-
rar mer än hälften av alla 221 demokra-
ter i representanthuset. Det nya brevet 
lägger tonvikten på det humanitära 
behovet av att underlätta för leveranser 
av mat och mediciner till Kuba, men 
upprepar också kraven på att slopa de 
restriktioner som Trump införde, att 
stryka Kuba från listan på stater som 
sponsrar terrorism och att återuppta 
normala diplomatiska relationer med 
Kuba. I brevet uppmanas Biden att 
återuppta bilaterala samtal kring frågor 
av ömsesidigt intresse, som migra-
tion, katastrofberedskap, miljö och 
motåtgärder mot narkotikahandel och 
penningtvätt.

Det ligger mycket arbete från USA:s 
kubavänner bakom dessa brev till 
Biden. En av flera organisationer som 
mobiliserat sina medlemmar är kvinno-
organisationen för fred och rättvisa 
CODEPINK, där ca 2 000 medlemmar 
engagerade sig för att kontakta sina 
kongressledamöter för att skriva under. 
Andra organisationer som arbetat för 
att samla underskrifter är Just Fo
reign  Policy, Global Health Partners, 
Latin America Solidarity Committee, 
Building Relations with Cuban Labor, 
Solidarity Collective och Minnesota 
Cuba Committee. Det är alltså inte bara 
strikt Kuba-orienterade organisationer 
som tar denna sak på allvar och inte 
tvekar att agera.  

Men för Joe Biden gäller det att behålla 
sitt partis majoritet i kongressen. I 
november 2022 hålls val till alla 435 
platserna i representanthuset och till 35 
av de 100 platserna i senaten. Då kan 
han inte riskera att dra på sig Florida-
demokraternas misshag och republika-
nernas antikubahets genom att visa 
”eftergivenhet” i kubafrågan.

Hittills har Joe Biden visat att 
kubavänner i USA – på alla nivåer i 
samhället – inte har något att vänta sig 
av honom. Istället för att infria sina 
vallöften om att återgå till Obamas 
kubapolitik har Biden skärpt blockaden 
ännu mer. Det krävs uppenbarligen 

fort satt och ökat folkligt tryck under-
ifrån för att förmå makthavarna i USA 
att ändra sin inhumana kubapolitik.

Det är det trycket underifrån som 
kommer till uttryck i kubasolidariteten 
globalt. Under 29 år i följd har en över-
väldigande majoritet av länderna i FN:s 
generalförsamling röstat mot USA:s 
illegala kubablockad.

 

Får Kuba hjälpa USA? 

Enligt Sam Collins i The Washington 
Informer 19 januari har borgmästare i 
USA inlett kontakt med Kuba för att 
få hjälp mot covid-19. Johnny Ford, 
grundare och ordförande för World 
Conference of Mayors, säger: ”Kuba 
kan vara till enorm hjälp och vi vill hitta 
vägar för att få hjälp av deras expertis”. 
Borgmästarna höll sin årliga konferens 
i Eatonville, Florida 27-29 januari. 
Överst på dagordningen stod kampen 
mot covid.  

Kubas vaccin mot covid når ut i 
världen! 

Dr Vicente Vérez, chef för Finlayinsti-
tutet i Kuba, meddelade den 25 januari 
att Kuba kan leverera 120 miljoner 
doser årligen av sina covid-vacciner till 
fattiga länder i Syd. Kuba har skickat 
vaccindonationer till länder som bett om 
hjälp. Nyligen gällde det Syrien och St. 
Vincent och Grenadinerna i Karibien. 
Dessutom har de både exporterat och 
skänkt vaccin och ingått avtal om 
medicinskt tekniksamarbete med länder 
som Argentina, Iran, Venezuela, Viet-
nam och Nicaragua.  
(Progressive International, 25 januari)

Tidskrift-KUBA-1-2022 - kopia.indd   10Tidskrift-KUBA-1-2022 - kopia.indd   10 2022-02-01   23:142022-02-01   23:14



11

 

”JAG GRÄT I  
CENTRO FIDEL CASTRO RUZ”

Det var en grupp på 71 USA-medbor-
gare från 19 olika delstater som med 
sin karavan protesterade mot USA:s 
olagliga kubablockad. Här skriver han 
om sina upplevelser och att han och 
hans grupp besökte det nyöppnade 
Centro Fidel Castro Ruz i Havanna. I 
det sista rummet kunde han inte hålla 
tillbaka sina känslor, där kom tårarna. 
Salifu berättar:

”Det rummet var tillägnat den 
kubanska revolutionens program. Sex 
pelare stod i mitten av ett vitt rum. 
De sex pelarna representerade de sex 
problem som det kubanska folket ville 
åtgärda med sin revolution:
 
Jordreform, industrialisering,  
bostadsfrågan, arbetslöshet,  
utbildning och hälsovård.
 
Varje pelare representerade ett område 
som under lång tid hade plågat Kuba. 

Frågor som en gång betydde död, fat-
tigdom, diskriminering, desperation. 
Alla dessa frågor tog den kubanska 
Revolutionen itu med.  
 
När det gäller utbildning så berätta-
de vår guide om hur Kubas regering 
hanterat skolorna under pandemin. Hon 
redogjorde för hur TV ändrade pro-
gramutbudet för att ge lektioner. Hon 
pratade om hur CDR (Kommittéerna 
för Revolutionens Försvar) tog på sig 
ansvaret för att barnen i deras kvarter 
inte skulle missa något i skolarbetet. 
Sedan tog hon fram sin mobil och visa-
de en grupp hon är med i, bestående 
av andra mödrar i hennes kvarter, som 
arbetar tillsammans med sina barn för 
att hjälpa dem med deras skolarbeten. 
Det var ungefär där som jag och en 
kamrat började bli djupt rörda. 

Jag började gråta där framför pelarna 
och tänkte på alla de människor som 
dött i onödan under pandemin i USA. 
Jag grät och tänkte på alla svarta och 
bruna barn som för gott hamnat i bak-
vatten på grund av att vi miss lyckats 

Salifu Mack är en ung 
aktivist från South 
Carolina, USA, medlem 
i Black Alliance for 
Peace och Lowcountry 
Action Committee. Han 
gjorde sin första  
utlandsresa i höstas, 
och den gick till Kuba. 
Salifu kom till Kuba 
tillsammans med den 
Vänskapskaravan som 
organiseras varje år av 
den ekumeniska religiö-
sa organisationen IFCO 
och Präster för Fred i 
USA. 

med att organisera oss kring deras 
behov under pandemin. Jag grät när jag 
tänkte på alla föräldrar som våndades 
på nätterna inför valet att skicka sina 
barn tillbaka till skolan eller låta dem 
stanna hemma och därmed förlora 
den inkomst de behöver för att betala 
hyran. Jag grät när jag tänkte på min 
bästa vän som dog förra året av covid. 
Jag tänkte på hur hans bror dog året 
innan han själv dog. 12 år tidigare dog 
deras far. Hans mamma dog också i år. 
Jag grät och tänkte för mig själv ’de är 
döda allihop. Hela hans familj är död’. 
Jag grät och tänkte på hur ett profit-
drivet hälsovårdssystem rövat dem 
på pengar och gjort vinster på deras 
hälsoproblem. På deras död. På deras 
begravningar. 

Jag grät när jag tänkte på alla påtving-
ade husvräkningar, alla olagliga utmät-
ningar. Jag grät när jag tänkte på de 
hemlösa och all stulen jordbruksmark. 
Jag grät när jag tänkte på mor- och 
farmödrar som arbetade natt på Waffle 
House, utan hälsovårdsförsäkring. Mor-
bröder som kämpade med alkoholism 

M E D B O R G A R R Ä T T S A K T I V I S T  F R Å N  U S A 
M Ö T E R  K U B A

Foto: C
entro Fidel C

astro R
uz, H

avanna
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och inte har tillgång till någon hjälp. Så 
många människor i USA som kämpar 
för att överleva, som aldrig ägt något, 
inte ens sitt förnuft. Jag grät när jag såg 
det vackra som detta rum var tillägnat. 
Och när jag tänkte på den fantastiske 
mannen Fidel Castro som gjorde så 
vackra saker och som de flesta aldrig 
kommer att få veta något om där jag 
lever.  

Några dagar senare sitter jag en mor-
gon vid ett matbord i Matanzas med 
flera äldre vita. En underbar kvinna 
som heter Cheryl berättar för de andra 
om orkanen Katrina och hur Fidel 
ville skicka 1 500 hälsovårdsarbetare 
till USA för att hjälpa till. Hon berät-
tar hur George Bush vägrade och jag 
inser att mina kinder är blöta av tårar 
igen. Klockan är åtta på morgonen och 
jag försöker förklara för kvinnan jag 
aldrig träffat förut varför jag gråter med 
frukostäggen framför mig. Jag tänker 
på det där museet igen. Där fanns 
en världskarta med lysande punk-
ter överallt. De visade var kubanska 
hälsovårdsarbetare arbetat. Men inte i 
USA. Jag gråter för jag önskar att det 
fanns en lysande punkt i Louisiana 
och jag gråter för jag tänker på alla 
afro-amerikaner i Louisiana som sköts 
av vita poliser och vakter när de letade 
efter mat och skydd under Katrina. 
Jag gråter och tänker på hur USA:s 

regering tittade på utan att göra något 
när så många människor blödde, svalt 
och drunknade. Jag grät när jag tänkte 
på att mitt folk, slavättlingar, aldrig ens 
bett om att få komma till Louisiana. 
Eller Mississippi. Eller någonstans i 
USA. 

Jag grät när jag tänkte på hur folk 
i USA hatar Fidel för att han gjorde 
revolution i Kuba och gjorde det som 
aldrig gjordes i USA efter inbördeskri-
get – jordreform och utrensning av det 
rasistiska avskummet. Jag vet inte hur 
jag ska förklara för de vita vid detta 
bord att jag gråter för att alla våra 
hjältar i USA är i fängelse, i exil eller 
dödade. Det finns inga museer till deras 
ära. Jag gråter när jag tänker på Flint, 
Baltimore, Brooklyn, Charleston och 
Ferguson. Jag gråter när jag tänker på 
vad det innebär att bo i ett land där 
det är farligt för mig att ha på mig en 
T-tröja med Fidel på, också på flygplat-
sen när jag kommer hem. Ett land där 
folk inte ens vet vem Mumia är. En 
värld där en kolonial nicke-docka som 
Obama är vad jag förväntas sträva efter 
att bli. 

Den morgonen, vid matbordet, grät 
jag när jag tänkte på hur grymt det är 
att straffa ett folk, ett helt land, för att 
det vägrar låta sig utnyttjas. Jag tänkte 
på alla framgångar som kubanerna 

gjort sedan sin revolution 1959 och hur 
effektivt de bromsas av USA:s blockad.
Jag grät när jag tänkte på vad som skul-
le hända i världen om den kubanska 
revolutionen skulle förlora. Och jag 
grät när jag tänkte på alla människor 
jag mött i Kuba som var beredda att 
offra sina liv för att det inte ska hända. 

Jag grät när jag tänkte på det där sista 
rummet i museet. Det som hedrade 
revolutionens program. Problemen 
med jordfördelning, industrialisering, 
bostäder, arbetslöshet, utbildning och 
hälsovård. Jag började fundera på hur 
viktigt det är med kontroll över dessa 
sex nyckelområden, och hur kubanerna 
vann kampen. Sedan började jag tänka 
på vår museiguide. Hur hon i mobilen 
visade gruppen hon var med i, full med 
mammor som arbetade tillsammans för 
sina barns utbildning. Och innan jag 
samlat mig så tillät jag mig att gråta lite 
till och påminna mig att trots allt som 
revolutionen gått igenom är den bra, 
nödvändig och fortfarande levande.   
En dag är det vår tur.”
 
Salifu Mack 
Hood Communist, 2 december 2021 

 

EU-parlamentsledamöter  
hindras resa till Kuba 

USA-ägda resebyrån CWT, som har avtal att 
ordna EU:s officiella resor, har vägrat sälja 
flygbiljetter till en delegation inom EU-par-
lamentets vänster, som skall göra en resa 
till Kuba. Delegationen har till uppgift att 
bedöma de skadliga verkningarna av USA:s 
blockad och hur den påverkat det kubanska 
folkets rättigheter.  
 
Prensa Latina, 28 januari.
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KUBAS  
SPÄDBARNSDÖDLIGHET 
HAR RUSAT I HÖJDEN  

Kubas hälsominist er     
José Angel Portal 
offentlig gjorde i bör-
jan av 2022 att Kubas 
spädbarns dödlighet  
stigit drastiskt under 
år 2021, från 4,9 till 7,6 
promille. 

Kubas spädbarnsdödlighet i 
promille år 1970–2021.  
Spädbarnsdödlighet räknas i 
hur många barn som dör innan 
ettårsdagen. Om fem barn för 
varje tusental levande födda 
dör innan ettårsdagen är späd-
barnsdödligheten 5 promille. 
Kuba har tidigare länge haft 
lägst spädbarnsdödlighet i 
Latinamerika och även lägre 
än i USA. 

Det var mer än 20 år sedan som Kuba 
hade en lika hög siffra. Vad beror denna 
drastiska ökning på? Hälsoministern 
säger att det beror på coronapandemin. 
Barn har fötts för tidigt, haft för låg 
vikt vid födseln och klarat sig sämre 
under sitt första år i livet. En havande 
kvinna, som blir allvarligt sjuk i covid 
och får intensivvård, löper stor risk att 
förlora sitt barn. Oftast måste läkaren 
förlösa kvinnan i förtid, vanligen med 
kejsarsnitt. Man har inte kunnat visa på 
att covid kan överföras från kvinnan till 
fostret, men om kvinnan är svårt sjuk 
och har andningssvårigheter kan det 
påverka fostret negativt som då inte får 
tillräcklig syretillförsel.  

Kubas mödradödlighet har också 
ökat, minst sagt drastiskt, från 36 till 
175 dödsfall per 100 000 förlossningar 
mellan 2017 och 2021. Covid anges 
även här som en av de främsta dödsor-
sakerna. 

Har inte samma följder av covid-19 
pandemin registrerats i andra länder? 
Har till exempel spädbarnsdödligheten 
påverkats i vårt eget land? Jag går in 

på Folkhälsomyndighetens statistik 
och finner att ännu har ingen siffra för 
2021 publicerats. Men jag kan se att 
talet har ökat något, från 2,0 promille 
år 2018 till 2,4 år 2020. Det är svårt 
att tro på någon annan förklaring än 
pandemin. Och när jag skriver detta, 
17 januari, hör jag på morgonnyhe-
terna att gravida i Sverige med covid 
kan tvingas förlösas för tidigt. Karin 
Pettersson, överläkare på Karolinska 
Sjukhuset: ”Varje vecka har vi kvinnor 
som insjuknar i covid och som blir så 
dåliga att vi måste se till att barnet föds. 
I hög utsträckning är de barnen för 
tidigt födda.” 

Samma förhållande gäller naturligtvis 
överallt i världen, så även i Kuba. Men 
är det hela förklaringen för Kubas del? 
Nej, man måste inse att USA:s blockad, 
som hårdnat under Trump och inte lät-
tat under Biden, också har inverkat och 
gjort en svår situation under pandemin 
sjufalt svårare.  

Blockaden har under dessa senaste år 
ytterligare försämrat Kubas möjlig-
heter att importera livsnödvändiga 

varor som mat, mediciner och medi-
cinsk utrustning, inte minst medicinsk 
skyddsutrustning. De extremt smitt-
samma varianterna av coronaviruset, 
delta och nu senast omikron, har varit 
svåra att försvara sig emot. Trots Kubas 
enastående framgång i vaccinationspro-
grammet, med 86 procent av befolk-
ningen fullt vaccinerade i januari 2022, 
har liv skördats, och det är de svagaste 
som drabbats, de mycket små barnen 
och deras mödrar bland dem. 

I Sverige måste vi visa solidaritet med 
Kuba och protestera mot blockaden. 
Alla som säger sig vilja värna om 
mänskliga rättigheter måste bidra till att 
opinionen i vårt land tar ställning mot 
denna omänskliga politik som USA 
driver mot sitt grannland i söder.  
 
Louise Österlin
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VARFÖR FINNS INGEN  
ANTIVAX-RÖRELSE I KUBA?

Varför motsätter sig kubanerna inte 
vaccinering? Av ren och ohejdad vana, 
av framgångsrik kamp under decennier, 
som mot USA:s biologiska krigföring 
då stormakten spred denguefeber på ön 
under 1980-talet. Kubanerna är erfarna 
hälsoarbetare, tränade under de många 
kriser som USA:s utsvältningsblockad 
skapat. 

Hur kommer det sig att kubanerna är 
så medvetna, förberedda och effektiva 
i sin bekämpning av covid-19? För att 
de har erfarenhet och tilltro till sina 
husläkare och sköterskor i grannskapet 
som de har regelbunden kontakt med 
och som alltid är tillgängliga. 

Kubas förberedelser för covid-19 
började redan 1 januari 1959. Då 
infördes gratis sjukvård i hela landet. 
Läkare och sköterskor blev stats-
anställda. Många läkare drog till USA, 
medan andra tog sitt uppdrag på allvar 
och stannade i Kuba och hjälpte till 
att starta utbildningen av nya läkare 
så att hela befolkningens behov kunde 
tillgodoses. Närhetsprincipen var en 
grund med husläkarmottagningar och 
sköterskor i varje grannskap. Det för 
att koppla samman vårdpersonal och 
patienter med regelbundna hembesök. 
Folk, husläkare och sköterskor kom 
nära varandra. 

Kuba är en hälsovårdens stormakt. 
1984 hade Kuba introducerat de första 
läkar- och skötersketeam som bodde 
i sina ansvarsområden. Den princi-
pen för primärvård och före byggande 
hälsa består sedan start. Fram till 
pandemiåren har Kuba överträffat 
USA i förväntad livslängd och lägre 
spädbarns dödlighet, trots de ekono-
miska svårigheter som USA:s blockad 
skapar. 

Kuba utrotade polio 1962, malaria 
1967, neonatal stelkramp 1972, difteri 
1979, medfödd röda hund syndrom 
1989, kikhosta och hjärnhinne-
inflammation till följd av påssjuka 
1989, mässling 1993. Därför är dagens 
kubaner kloka nog att vaccinera sig. 

Grannkommittéerna för revolutio-
nens försvar (CDR) engagerades i 
arbetet för hälsa och sjukvård. De hade 
organiserat sig 1960 för att försvara 
landet mot USA, kvarter för kvarter 
om nödvändigt, och tog på sig mer 
än att försvara Kuba mot en eventuell 
USA-invasion. Om en orkan närmar sig 
med översvämningar är de beredda att 
flytta äldre, handikappade och sjuka till 
högre mark. De rensade bort myggor-
nas äggläggningsplatser under dengue-
feberepidemin på 1980-talet och de får 
utbildning i hälsovård. De ser till att 
barnen blir vaccinerade och instruerar 
extrapersonal i vaccinationskampanjer.
 
Så kubanerna har bara goda erfaren-
heter av sin hälsovårdsapparat, sköter-
skor, läkare, forskare och CDR-kom-
mittéerna, som känner varandra och är 
vana att samarbeta. Den som mot allt 
förnuft skulle få för sig att vara rädd för 
att vaccinera sig lyckas grannarna nog 
övertala. 

Och kubanerna delar med sig. När 
Kuba delade antivirusteknik med andra 
länder erbjöd Trump det tyska företaget 
CureVac 1 miljard US dollar om de 
kunde hitta ett botemedel mot covid-19 
och överlåta exklusiva rättigheter  
”endast för USA.” 

Det äventyrade US-amerikanernas liv 
på två sätt. Genom att försöka mono-
polisera ett läkemedel försökte Trump 
avleda uppmärksamheten från Kubas 

Inter feron Alpha 2B som också Kina 
tagit med bland läkemedlen mot co-
vid-19. Genom att fortsätta den sextio 
år gamla blockaden hindrade Trump 
Kuba från att ta emot förnödenheter för 
utveckling av nya anti-covid-19-medi-
ciner. 

När kubanska laboratorier skapade 
Interferon Alpha 2B på 1980-talet för 
att behandla denguefeber, var det bara 
ett av många läkemedel som studera-
des, särskilt sådana som skulle kunna 
bistå fattiga länder. Kubas Heberprot-P 
för att behandla s.k. diabetesfot har 
minskat antalet amputationer med 80 
procent. 

Kuba är enda landet som har skapat 
ett effektivt vaccin mot bakteriell me-
ningit av typ B. De utvecklade det förs-
ta syntetiska vaccinet mot Haemophilus 
Influensa typ B (Hib), samt vaccinet 
Racotumomab, mot avancerad lung-
cancer. Kuba har också fokuserat på att 
tillverka läkemedel så billigt att fattiga 
länder ska ha råd med dem. Kuba 
har samarbetat med Kina, Venezuela 
och Brasilien i läkemedelsutveckling. 
Samarbetet med Brasilien resulterade i 
meningitvacciner till en kostnad av 95 
cent i stället för 15 till 20 US-dollar per 
dos. Slutligen lär Kuba andra länder 
att själva tillverka mediciner så att de 
inte behöver köpa dem från rika länder. 
Detta är Kuba, ett land som saknar sin 
like. 
 
Eva Björklund

Runtom i Europa, men även i Sverige, får vi nyheter om protester och demon-
strationer mot vaccinering. Men vi har inte sett rapporter från Kuba om såda-
na protester. Varför?   

Andel fullvaccinerade  
30 jan 2022: 
Kuba: 87 % 
Sverige: 74 %  
USA: 64 %
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KUBA-KAFFE  
FÖR KONNÄSSÖRER  
ÖVER HELA SVERIGE! 

Frank berättar att kaffe länge har 
varit hans stora intresse. Han började 
”importera” kaffe från Dominikanska 
Republiken för mer än 10 år sen genom 
att köpa direkt av kaffeodlande bönder. 
Frank fyllde sina resväskor och delade 
med vänner och bekanta när han kom 
tillbaka hem till Sverige. Men med en 

allt större efterfrågan växte hobbyn 
ut till en riktig importverksamhet och 
till företaget Karibiskt Kaffe (www.
karibisktkaffe.se). Kaffeodlingarna i 
Dominikanska Republiken drabbades 
av missväxt under några år, men är nu 
på väg att återhämta sig. Frank köper 
också kaffe från bondekooperativ i 
Chiapas-regionen i södra Mexiko. 
 
För omkring 5 år sen började Frank 
intressera sig för kubanskt kaffe. Där 
odlas kaffet i östra Kubas bergsområ-
den, i Sierra Maestra. Odlingarna är 
helt ekologiska utan besprutningar av 
kemiska produkter. Kaffet är fylligt, 
men ändå milt och med låg syrlighet. 
Att kaffet i Kuba, liksom i Domi-
nikanska Republiken och Mexiko, 
odlas i bergstrakter innebär att bären 
inte utvecklar lika höga halter av 
koffein. Frank förklarar att koffeinet 
är plantans försvar mot insekter och 
fåglar, som gärna annars skulle äta av 
bären. Koffeinet gör bären sura. På 
högre höjd i bergsområden där det inte 
finns lika mycket insekter finns det 
heller inte samma mängd av fåglar av 
olika arter som i låglänta områden. Så 
kaffeplantan behöver inte producera 
så mycket koffein. Du kan dricka ditt 
Kuba-kaffe på kvällen och ändå sova 
gott om natten!
 

Den svalare temperaturen uppe i ber-
gen gör också att bären mognar lång-
samt, vilket gör kaffet extra smakrikt. 
Tänk bara på hur goda de svenska 
jordgubbarna är, som har fått mogna 
långsamt till skillnad från till exempel 
de belgiska! 

Frank rostar allt sitt kaffe i Berg-
strands rosteri på Hisingen i Göteborg 
med hjälp av sin gode vän Jens Baagoe, 
vd på företaget Sackeus, känt för sina 
ekologiska och rättvisemärkta produk-
ter, bland annat kaffe. 

Den som bor i Göteborg kan besöka 
Café Santo Domingo/Dirty Records på 
Andra Långgatan 4 A (nära Järntorget) 
och provsmaka Franks Kuba-kaffe.
 
Den som inte bor i Göteborg kan 
göra som mer än hundra kaffesugna 
gjort under sju månader 2021: beställa 
genom Svensk-Kubanska. Se www.
svensk-kubanska.se. Jag kontaktar 
Anna Assarsson i nationella förenings-
styrelsen för att fråga om beställningar-
na. De har kommit från Malmö i söder 
till Gällivare i norr, totalt 677 paket, 
eller 248 kilo kaffe. Inför julhelgen 
beställdes närmare 200 paket. Anna sä-
ger: Det är fantastiskt lätt att samarbe
ta med Frank, han är mycket servicein
riktad och leveranserna är snabba. 

Anna ger exempel på vad kaffe-
beställarna tycker: ”Älskade kaffet, så 
jag vill beställa mer!”, ”Man dricker 
kaffe med gott samvete”, ”Jag köper 
gärna kaffe och stödjer kubanska 
folket”, ”Tjenare! Jag skulle vilja be-
ställa 10 paket kubakaffe till! Jag har 
nu köpt 16 paket men alla polare vill 
ju ha så jag har inte fått ett paket själv 
än!” 

Louise Österlin

Under flera år medverkade Frank Stenman i Göteborgs Kulturkalas med ett stånd   
i Bältespännarparken vid Avenyn.

Jag ringer upp Frank 
Stenman, praktiserande 
leg. psykolog, verksam i 
Göteborg och med kaffe 
som passion och hobby. 
Jag vill få bakgrunden 
till succén med att sälja 
kaffe till kubaintresse-
rade i Sverige.

Andel fullvaccinerade  
30 jan 2022: 
Kuba: 87 %,  
Sverige: 74 %,  
USA: 64 %
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HAVANNA 
I MITT 
HJÄRTA
INTERVJU MED  
TONSÄTTAREN  
OCH TRUMPETAREN  
STEFAN JOHNSSON  
FRÅN BORÅS

Foto: Från Stefan Johnssons hemsida
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Det var den 7 januari som kammar-
kören Vocal Leo höll konsert i Basílica 
Menor de San Francisco de Asís från 
1500-talet i Gamla Havanna. Stefan 
spelade sin egen komposition La Haba
na en mi corazón – Havanna i mitt hjär-
ta – och kören framförde hans Spiritus 
Sanctus under ledning av sin berömda 
kubanska dirigent Corina Campos. I 
programmet ingick också fyra stycken 
för körsång tonsatta av Stefan. Det var 
dikter av Harry Martinsson översatta 
till engelska av Green/Charlesworth 
2004. Tolkningar till spanska recitera-
des innan varje stycke. Kanske inte så 
lätt att till spanska tolka Martinssons 
dikt Enbusken, förstås. Enbuskar finns 
ju inte i Kuba.

Stefan säger att kubansk TV spelade 
in konserten, och att han nu fått hela 
inspelningen digitalt.

Själv riggade han upp sin mobiltele-
fon för att få med sig en video hem. Jag 
tittar och lyssnar på hans video. Han 
lyckades inte få med sig själv i bild 
helt och hållet, men jag kan höra hans 
musik väldigt fint i klippet och höra hur 
vackert det klingar i Basílica Menor 
de San Francisco de Asís. ”Ja, det var 
fin akustik i det kyrkorummet” säger 
Stefan.

Stefan är en kosmopolit och globe-
trotter. Han har besökt och spelat sin 
trumpet i flera länder i Latinamerika, 
till exempel Argentina, Brasilien och 
Nicaragua, och har även hållit konser-
ter i USA och Kanada. Andra exempel 
på länder där hans musik spelats är 
Portugal, Italien, Island, Turkiet och 
Skottland. 2018 var han i Sydafrika, när 
hans tonsättning till hyllning av Nelson 
Mandela uruppfördes i Durban. 

Stefan växte upp i Harry Martinssons 
hembygd i Blekinge. Han började sin 
bana som elev i kommunala musiksko-
lan i Olofström och fortsatte i början av 
80-talet sina studier vid högskolan för 
scen och musik i Göteborg. Idag är han 
medlem i Borås Symfoniorkester och i 
Föreningen Svenska Tonsättare. Stefan 
jobbar till vardags som Brass/Orkester-
lärare på Borås Kulturskola. 

Besöket i Havanna nu över nyåret 
2021–2022 var Stefans sjunde (!) resa 
till Kuba. Jag frågar hur länge ”Havan-
na funnits i hans hjärta” och hur det 
hela började.

Den första Kubaresan var faktiskt 
en studieresa med Svensk-Kubanska 
Föreningen 1980. Den andra resan 
gjorde han 1982 tillsammans med en 
studiekamrat på musikhögskolan i Gö-
teborg. De två reste runt på Kuba, ända 
till Santiago de Cuba, med sitt pick och 
pack i ryggsäckar och spelade in musik 
från musikanter som uppträdde på gator 
och torg. När de kom hem igen fick

intresserade lärare och elever på 
musikhögskolan höra den inspelade 
musiken. Det var kanske första gången 
de hörde kubanska rytmer? 

Sen blev det ett långt uppehåll, ända 
till december 2016 och jazzfestivalen 
JazzPlaza, då han skrev musik för Ban-
da Nacional. Det var inför detta besök, 
strax efter Fidel Castros död, som han 
komponerade La Habana en mi cora-
zón. Banda Nacional är en av Kubas 
främsta professionella blåsorkestrar.

Efter 2016 har det blivit musikresor till 
Kuba varje år: 2017, 2018 och 2019. 
Ända tills pandemin satte stopp. ”Det 
är viktigt med musik- och kulturutbyte 
mellan länder” säger Stefan, som gärna 
vill att musiksamarbetet med Kuba ska 
kunna fortsätta i framtiden.

Louise Österlin 

”Det blev en fantast is k  
konsert, precis så 
lyckad som jag hade 
hoppats, kanske ännu 
mer!” Trumpetaren 
och tonsättaren Stefan 
Johnsson, som bor i 
Fritsla utanför Borås, 
har just kommit hem 
efter två veckor i  
Havanna. ”Två helt 
magiska veckor med 
oförglömliga möten”, 
säger han. Höjdpunkten 
var en konsert i Gamla 
Havanna. Jag ringde 
honom för att få en  
intervju.

Två helt  
magiska 
veckor med 
oförglömliga 
möten” 

KULTUR

Det är  
viktigt med 
musik- och 
kulturutbyte 
mellan  
länder” 
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CUBA:  
MUSIC AND  
REVOLUTION 
VOL. 2  
Culture Clash  
in Havana Cuba 
- Exper iments 
in Latin Music 
1973-1985

SKIVRECENSIONER av Oscar Wigren

Första skivan, som var ett dubbel-
album, bjöd på svåråtkomlig och 
experimentell musik från Kubas vinyl-
guldålder. Nu har Volume 2 kommit, 
också det ett dubbelalbum eller trippel-
vinyl, som bjuder på mer av samma 
vara, nämligen latin- och salsamusik 
ihopblandad med stora doser jazz, funk 
och disco som tillsammans skapar 
bland det mest dansvänligaste musik 
som någonsin producerats. Ett måste 
för alla som på något sätt gillar musik 
som svänger och en perfekt vitamin-
injektion att börja dagen med i dessa 
torftiga Corona-tider.

I ett tidigare nummer av 
tidskriften Kuba recen-
serades och rekommen-
derades albumet Cuba: 
Music and Revolution, 
Experiments in Latin 
Music 1975-1985  
Volume 1, som sattes 
ihop 2020 av två  
brittiska skivnördar och 
Kubaälskare. De har 
lyckas gräva upp det 
mesta av den vinylpro-
duktion som skett på 
Kuba sedan revolutio-
nen. 
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Under 7 dagar 1996 sam-
lades ett antal ålderstig-
na kubanska artister i 
Egrem-studion i Havanna 
på artisten Ry Cooders 
initiativ.

Artisterna lekte och spelade in musik 
under dessa dagar och slutresultatet blev 
musikhistoria, nämligen skivan Buena 
Vista Social Club som kom ut 1997 och 
med tiden skulle bli den bäst säljande 
världsmusikplattan genom alla tider.  
 
I och med 25-årsjubileumet har Ry 
Cooder gått igenom alla inspelningar 
som gjordes dessa magiska dagar och 
satt ihop en skiva, varav majoriteten är 
tidigare ohörda sånger, från detta unika 
inspelningstillfälle. Här finns även andra 
versioner av låtar från originalalbumet, 
men i andra tappningar och med annan 
bandsättning. Man kan tycka att allt 
detta bara är ett sedvanligt försök av 
skivbolaget att återförpacka gamla varor 
för att få oss att köpa samma sak igen, 
men i detta fall så tycker jag att skivan 
har mer än lovligt existensberättigande. 
Sångarna och musikerna som utgjorde 
detta unika projekt har sån spelglädje 
och är så fenomenala att i stort sett allt 
de rörde vid blev guld. Rekommenderas 
å det grövsta.

BUENA  
VISTA  
SOCIAL 
CLUB  
(25th anniversar y edition)
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KRÖNIKA  
VAD HAR KUBA FÖR ROLL  
ATT SPELA I INTERNATIONELL  
POLITIK?   
För snart nio år sedan reste jag 
med delar av min familj till Kuba. 
Jag har efter det längtat tillbaka 
många gånger men aldrig hittat 
tiden att realisera den drömmen. 
Men jag har den kvar och kommer 
förhoppningsvis att återvända.

Resan jag gjorde sommaren 2013 gav mig många insikter  
och ett nytt perspektiv på Kuba. Vi vet alla hur stigmatiseran-
de det kan vara att vara “Kubavän”. Som i många samman-
hang är det svårt att veta vad som är sant och vad som är 
uppdiktat. Som antiimperialist har man dock alltid en kritisk 
inställning till allt som USA är inblandat i. Med goda skäl.

Genom mina kontakter hade jag innan resan engagerat mig 
i “The Cuban Five”. Fem kubaner som genom att infiltrera 
kretsar i Miami under 1990-talet avslöjat konspirationer i de 
amerikansk-kubanska grupperna som finns där och som har 
som sitt främsta mål att krossa den kubanska revolutionen. 

För egen vinning. Målet var att avslöja dessa för att det ame-
rikanska rättsväsendet skulle kunna döma dessa brottslingar. 
Istället blev “The Cuban Five”, på grund av ett genomkor-
rumperat rättsväsende, dömda till långa fängelsestraff. Mellan 
15 år och livstid(!)... Mycket finns att berätta om detta. T.o.m. 
de amerikanska militärer som kallats som vittnen bekräftade 
det absurda i att anklaga kubanerna för olika brott. Jag tror att 
många av er som läser detta vet vad jag syftar på.

René González var den första som frigivits och han befann 
sig på Kuba när jag var där.

Jag hade innan min resa bl.a. genomfört ett par interpella-
tionsdebatter med dåvarande utrikesminister Carl Bildt om 
dessa frågor. I syfte att uppmärksamma det imperialistiska 
USA:s ständiga inblandning, i Latinamerika generellt och 
Kuba speciellt, i ett historiskt perspektiv.

Kuba är troligen det mest provokativa landet för det impe-
rialistiska USA. Mycket för att de vägrar böja sig för “store-
bror” och går sin egen väg. Att så länge stå emot den korrupta 
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imperialistiska supermakten USA, mer än 60 år nu, är både 
imponerande och beundransvärt. Men det innebär också stora 
påfrestningar.

Den blockad som Kuba utstått i flera decennier är oerhört 
påfrestande för det kubanska folket. Några kubaner tänker på 
sig själva men det stora flertalet vill försvara “sin” revolution 
och sin socialism.

Detta är inte enkelt. Kuba är ett fattigt land och att leva 
under blockad under så många år innebär många umbäranden. 
Vi såg naturligtvis detta under vår vistelse där och det finns 
många som kan vittna om de svåra förhållanden som råder på 
ön.

Under åren har Kuba också utsatts för olika attacker och 
terrordåd. Framför allt iscensatta av exilkubaner, varav många 
lever i Miami. Oftast med stöd från USA som gärna ser kaos 
på Kuba för att de ska kunna legitimera både blockad och ett 
eventuellt invasionsförsök eller en kupp. 

Det vi såg var också svårigheterna med att styra ett fattigt 
land där, liksom i andra länder, byråkrati gärna uppstår. Det 
kan förekomma rädsla för infiltratörer och sabotörer vars syfte 
är att skapa oro och sprida en bild av att folket är förtryckt. 
Skillnaden är att på Kuba lever man med “direkt-demokrati” 
dvs. lokala råd och instanser där den vanliga medborgaren 
har inflytande på sin egen vardag. Kubanerna visar också sin 
solidaritet med andra fattiga och behövande i andra delar av 
världen. Inget land, mätt efter tillgångar, skickar t.ex. så  
mycket hjälp till andra behövande i olika delar av världen 
som Kuba. Både i Latinamerika och Afrika.

Det vi fick till oss då var att många kubaner upplever problem 
med byråkrati, något som inte är ovanligt någonstans, men i 
ett pressat läge i ett fattigt land upplevs det nog extra svårt. 
Något som är viktigt är ju att öppna landet för turism. Det är 
en viktig inkomstkälla och påverkar också möjligheterna till 
handel med omvärlden. Med blockadens hårda villkor blir det 
svårt. Det är också i turistsektorn framför allt, som man kan 
prova på att öppna upp för småföretag. Något som, till viss 
del reglerat, kan hjälpa till att ge folk en egen försörjning. 

Kuba är för många en “fyrbåk” i det kompakta marknads-
liberala världsmörkret. Mycket behöver utvecklas och 
kubanerna är oerhört beroende av hjälp från övriga världen. 
Men det finns många som solidariserar sig med landet och 
gärna lyfter fram det oerhörda värdet i att landet står emot det 
imperialistiska USA. För många “vänstermänniskor” är det en 
viktig inspiration och en påminnelse om att det finns en annan 
värld. En värld där de socialistiska värderingarna råder och 
där människor tillåts vara solidariska med varandra.

Tyvärr är det fortfarande många som kallar sig vänster som 
är rädda att visa sitt stöd för Kuba. Så långt når propagan-
dan och lobbyismen att man hemlighåller sympatierna för 
Kuba för att inte bli utsatt. På jobbet eller bland bekanta. Jag 

vet, jag har själv pratat med en del. Under min tid i Riksda-
gen, speciellt i samband med Kubaresan, blev jag utsatt för 
påtryckningar och beskyllningar. Något man måste vara stark 
för att stå emot. Idag känns det som bilden förändrats något. 
USA:s utveckling, som imperialistmakt, eskalerar och det 
idoga arbetet, från bl.a. Svensk-Kubanska, att ändra bilden 
når fler. För mig innebär det att Kubas roll i den internatio-
nella politiken ändras och blir viktigare och viktigare. För den 
breda vänstern och den antiimperialistiska rörelsen kan det 
vara Kuba som visar vägen. Om blockaden släpps kommer 
det att gå snabbt, även om man naturligtvis behöver intensi-
fiera kampen för att behålla de socialistiska vinningarna som 
gjorts, och skala av de skavanker som uppstått i samhälls-
bygget under blockaden.

Mitt hopp är dock att vi alla kan bidra i den kampen, inte 
minst för att motverka de imperialistiska krafterna i hela värl-
den, och för att sprida demokrati och socialism.  
Torbjörn Björlund 
F.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet 
Sagt & gjort  
av Torbjörn Björlund i Sveriges Riksdag 
• Frågan om the Cuban Five — interpellation 2012/13:505  
• USA som rättstat och frågan om the Cuban Five —  
   interpellation 2013/14:158. 
• Kubas utveckling — interpellation 2014/15:673 

FÖR DEN BREDA  
VÄNSTERN  
OCH DEN  

ANTIIMPERIALISTISKA 
RÖRELSEN  

KAN DET VARA KUBA  
SOM VISAR VÄGEN”

KRÖNIKA
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Inom BioCubaFarma genomförs 
också mer än 400 forsknings- och 
utvecklingsprojekt – även mitt under 
pandemin och trots blockaden – vilket 
visar att hälsa är en prioriterad fråga 
för Kuba och att landet strävar mot 
oberoende inom bioteknologi. 

I en intervju med Cubavisión Inter-
nacional kommenterade Dr Eduardo 
Martínez Díaz, chef för denna nyckel-
aktör i landets vetenskapliga utveck-
ling, ursprunget till situationen vad 
gäller läkemedel och allt som BioCuba-
Farma gör för att öka Kubas oberoende 
inom bioteknologi och därmed höja 
befolkningens livskvalitet. 
 
Råvarubristen och blockaden 
är de främsta problemen 
 
Under de senaste två åren har det rått 
en anmärkningsvärd brist på grund-
läggande läkemedel, och 2021 var 
tillgången kritisk. 

Bland orsakerna till denna brist 
nämnde Martínez Díaz att de råvaror 
som krävs för produktionen inte har 
funnits tillgängliga. År 2021, förkla-
rade han, "användes mer än hälften av 
den finansiering som vi hade att tillgå 
– vilket inte var allt vi behövde – för 
utveckling och produktion av vacciner 
mot covid-19 och till produktion av 
läkemedel för pandemiprotokollet; 85 
procent av dessa läkemedel levererades 
av BioCubaFarma". 

"Många gånger var vi tvungna att 
fyrdubbla eller sexdubbla produktions-
nivåerna på grund av antalet sjukdoms-
fall i landet", tillade han. 

En annan företeelse som har en stän-
dig påverkan är den skärpta blockaden, 
påminde han och avslöjade att "under 
det senaste kvartalet lyckades vi uppnå 
höga exportnivåer av främst vacci-
ner, men eftersom en ansenlig grupp 
internationella banker beslutade att 
inte genomföra transaktioner med oss, 
kunde vi under flera månader inte ta 
emot drygt 60 miljoner USD från den-
na export, vilket påverkade betalningen 
för råvaror till våra leverantörer".

Importersättning kan öka 
oberoendet 

Chefen för BioCubaFarma förkla-
rade att råvaror och aktiva ingre-
dienser produceras i samarbete med 
några kubanska universitet, liksom 
samarbets projekt med företag som 
AzCuba och Labiofam, för att ersätta 
importen av komponenter för de läke-
medel som Kuba tillverkar. 
När det gäller importersättningen av 
medicinsk utrustning och tillhörande 
komponenter, vilket sker i samarbete 
med den militära industrin, uttryckte 

han sin tillfredsställelse och påminde 
om de mekaniska respiratorerna som 
hade stor betydelse under de månader 
då pandemin var som värst i Kuba.
Martínez Díaz påpekade att Bio-
CubaFarma också vidtar åtgärder för 
att upprätthålla det bioteknologiska 
oberoende som president Miguel  
Díaz-Canel har krävt. "Vårt mål för 
2030 är att själva tillverka 80 procent 
av de grundläggande läkemedlen, och 
vi fortsätter att arbeta med tillverk-
ningen av medicinsk utrustning",  
betonade han.

Vacciner mot covid-19   
— landets styrka 

"Att ha forskat fram och producerat 
vaccinerna på mycket kort tid, där 
produktionsrekord slogs år 2021 – mer 
än 60 miljoner doser på några måna-
der – har varit en stor bedrift för vårt 
land. Detta har haft två stora huvud-
personer: Den ena är Fidel, som insåg 
behovet och skapade denna sektor för 
att kunna utföra det arbete som andra 
inte har kunnat göra, och den andra är 
det kubanska folket, eftersom så många 
forskare, tekniker, läkare och sjukskö-
terskor har arbetat hårt för att garantera 
att vaccinet är säkert. Det har varit vårt 
lands styrka", betonade Martínez Díaz.
 
Han framhöll också hur effektiva våra 
vacciner mot covid-19 visat sig vara, 
liksom den vaccinationskampanj som 
har genomförts. 

De övriga vaccinkandidaterna har 
också visat tillfredsställande resultat, 
särskilt Mambisa, som kan komma att 
bli ett steriliserande vaccin, det vill 
säga ett som slutgiltigt stoppar viruset, 
eftersom det framkallar immunitet 
på slemhinnorna, och det är just via 
slemhinnorna som covid-19 tar sig in i 
kroppen.

Innovationer som  
spjutspets 

När det gäller de mer än 400 forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som 
BioCubaFarma för närvarande leder, 
förklarade Martínez Díaz att några 
syftar till att ersätta läkemedel som för 

 
KUBA SATSAR PÅ  
OBEROENDE INOM  
BIOTEKNOLOGI   
Laura Mercedes Giráldez 
Inom BioCubaFarma 
– paraplyorganisatio-
nen för Kubas alla bio-
teknologiska företag 
– tillverkas 58 procent 
av de läkemedel som 
kubanerna konsumerar. 
Detta innebär att orga-
nisationens företag 
förser det nationella 
hälsovårdssystemet 
med drygt 900 produk-
ter – läkemedel, medi-
cintekniska produkter, 
diagnostiska system 
och ett antal reagenser 
för laboratorietester.
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Dr. Eduardo Martínez Díaz, ordförande i organisationen 
BioCubaFarma som är ett konglomerat av bioteknologiska 
företag i Kuba. 

närvarande importeras, medan andra är 
inriktade på att utveckla innovationer 
inom agrobioteknologi och läkemedels-
produktion. 
I det senare fallet, förklarade han, 
arbetar man på en produkt för att 
behandla makuladegeneration [AMD, 
åldersförändringar i gula fläcken], 
en sjukdom som orsakar blindhet 
främst bland äldre och som har få 
behandlings alternativ. 

Martínez Díaz nämnde också utveck-
lingen av ett nytt läkemedel för behand-
ling av sjukdomar som Parkinsons och 
stroke, där Centrum för forskning och 
utveckling av läkemedel (CIDEM) och 
Havannas universitet samarbetar. 

När det gäller reumatoid artrit [RA, 
även kallad ledgångsreumatism] 
nämnde han Jusvinza, ett läkemedel 
som snart kommer att gå in i klinisk fas 
III-prövningar, som han beskrev som 
mycket säkert och vars effekter kan ses 
efter kort tid. 

Beträffande cancer, en av de främsta 
dödsorsakerna på Kuba och i världen, 
påpekade han att BioCubaFarma har ett 
program med 14 forsknings-, produk-
tions- och innovationsprojekt där även 
andra länder deltar. 

"Under de senaste tio åren har vi 
utvecklat ett nytt terapeutiskt vaccin 
mot cancer – Cimavax – med en anti- 
angiogen effekt [motverkar blodkärls-
bildning]. Vi är glada att kunna säga 
att många av de 30 patienter (med en 
då förväntad livslängd på cirka sex 
månader) som deltog i den kliniska fas 
1-prövningen nu är tillbaka i arbete 
igen."

CIGB Mariel har redan  
producerat de första  
testpartierna av Cimavax 

Sedan påpekade han effekterna av 
den nyligen invigda anläggningen 
CIGB (Centrum för genetisk teknik och 
bioteknologi) i industriområdet Mariel 
väster om Havanna, "en av de mest 
moderna anläggningar som vi för när-
varande har i vårt land och med högsta 
standard för god tillverkningspraxis". 

Den var ursprungligen tänkt att intro-
ducera en grupp nya läkemedel som är 
under utveckling, av vilka några redan 
har registrerats, som covid-19-vacci-
nerna, även om de inte var planerade 
när investeringen gjordes. 

"Det här är den första produkten som 
vi kommer att tillverka i anläggningen. 
De första så kallade test- eller provpar-
tierna har redan producerats," betonade 
han. 

Uppstarten av CIGB Mariel blir en 
kontinuerlig process med flera produk-
tionslinjer för olika läkemedelsformer, 
dvs. vätskor, fasta ämnen, produktion 
av rekombinanta molekyler... Man 
planerar också att börja med andra 
läkemedel, utöver de tidigare nämnda 
vaccinerna. 

”Här kommer vi inte bara att produce-
ra läkemedel från CIGB, utan vi tänker 
också på produkter från Centrum för 
molekylär immunologi, till exempel 

NeuroEpo, vars målgrupp är neurode-
generativa sjukdomar som Alzheimers, 
demens och Parkinsons,” tillade han.

WHO-certifiering av våra 
vacciner 

Trots att Kuba har flera vacciner som 
har förhandskvalificerats av WHO 
har det blivit en hel del manipulation 
kring de vacciner som producerats mot 
covid-19. 

I det avseendet upprepade Martínez 
Díaz att Kuba är medveten om process-
en för förhandskvalificering och arbetar 
med den. "Vi har god kommunikation 
med WHO och PAHO. Processen har 
redan inletts och vi diskuterar den 
fullständiga tidsplanen för att uppnå 
förhandskvalificering", bekräftade han.

Granma 13 januari 2022
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KUBA VISAR HUR MAN  
KAN AGERA MOT  
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Kuba, en liten ö belägrad av USA, har ett konkret handlingsprogram för att  
omorientera sin ekonomi i kampen mot klimatförändringarna.  
Det är ett exempel som hela världen borde ta på allvar.

Kuba må stå för endast 0,08 procent 
av de globala koldioxidutsläppen, men 
denna karibiska ö är oproportionerligt 
hårt drabbad av klimatförändringens 
effekter. Frekvensen och svårighets-
g raden av extrema väderhändelser – 
orkaner, torka, skyfall, översväm ningar 
– ökar. Det drabbar ekosystemen, 
livsmedelsproduktionen och folkhälsan. 
Om inga åtgärder skulle vidtas för att 
skydda kusten mot stigande havsnivåer 
kan upp till 10 procent av Kubas ter-
ritorium komma att ligga under vatten 
i slutet av århundradet. Detta riskerar 
att utplåna kuststäder, förorena vatten-
försörjningen, förstöra jordbruksmark, 
förstöra turiststränder och tvinga en 
miljon människor att flytta – cirka 9 
procent av befolkningen. 

Men till skillnad från många andra 
länder, där klimatåtgärder alltid är 
något som utlovas för framtiden, vidtas 
omfattande konkreta åtgärder redan nu 
på Kuba. Mellan 2006 och 2020 har 
flera internationella rapporter pekat ut 
önationen som världsledande när det 
gäller hållbar utveckling. Våren 2017 
godkände den kubanska regeringen  
Tarea Vida (Uppdrag Liv), en långsik-
tig plan för att möta klimatförändring-
arna. I planen identifieras vilka geo-
grafiska områden som är i riskzonen. 
Strategiska frågor och arbetsuppgifter 

har listats, där klimatforskare, ekologer 
och samhällsvetare arbetar tillsammans 
med lokalsamhällen och myndigheter 
för att vara beredda inför specifika hot. 
Tarea Vida, som genomförs i etapper 
från 2017 till år 2100, omfattar även 
sådant som övergång till förnybara 
energikällor. 

Sommaren 2021 åkte jag till Kuba för 
att lära mig mer om Tarea Vida och för 
att producera en dokumentärfilm som 
skulle visas under den internationella 
klimatkonferensen COP26 i Glasgow 
i oktober-november 2021. Mitt besök 
i Kuba sammanföll med en ökning av 
antalet covid-19-fall och de folkhälso-
insatser som infördes för att minska 
smittan, samt protesterna den 11 juli. 
Trots dessa förhållanden rörde vi oss 
fritt i Havanna och intervjuade klimat- 
och samhällsforskare, beslutsfattare, 
leda re för Kubas civilförsvar, männi-
skor på gatan och i samhällen som är 
särskilt sårbara för klimatförändringar.
 
På Havannas Santa Fe-kust stötte 
jag på en fiskare som bodde med sin 
familj bland övergivna byggnader. Han 
beskrev hur deras hem är som ett skepp 
på havet när bottenvåningen över-
svämmas. Trots hotet tänker de stanna 
kvar: "Det här huset kan reduceras till 
en stenhög, men jag flyttar inte", sa 

han. Den första arbetsuppgiften i Tarea 
Vida omfattar skydd av dessa sårbara 
samhällen genom att flytta hushåll 
eller hela bosättningar. Den kubanska 
staten betalar för omlokaliseringen, 
inklusive byggandet av nya bostäder, 
social service och offentlig infrastruk-
tur. Att flytta är dock inte obligatoriskt. 
Det finns också exempel på att boende 
föreslår egna anpassningsstrategier som 
gör det möjligt för dem att stanna kvar 
vid kusten. 

Tarea Vida är kulmen på årtionden av 
miljöskyddsbestämmelser, främjande 
av hållbar utveckling och vetenskapli-
ga undersökningar. På Kuba betraktas 
det som en ny grund för utveckling, 
en del av en kulturell förändring och 
en bredare process för decentralisering 
av ansvar, befogenheter och budgetar 
till lokalsamhällena. Här ser vi att 
miljöhänsynen är en integrerad del av 
Kubas nationella utvecklingsstrategi, 
snarare än bara en sidofråga. Tarea 
Vida drivs också av nödvändighet; 
klimatförändringarna påverkar livet på 
ön redan nu. "I dag genomgår Kuba en 
fullständig övergång från ett fuktigt tro-
piskt klimat till ett halvfuktigt klimat, 
där regnmönster, vattentillgång, mark-
förhållanden och temperaturer kommer 
att förändras", förklarar Orlando Rey 
Santos, en ministerrådgivare som ledde 

REPORTAGE
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Kubas delegation till COP26. "Vi måste 
förändra våra matvanor, bygga på ett 
annat sätt, klä oss på ett annat sätt. Det 
är mycket komplicerat." 
 
Från regnskog till  
sockerrörsfält
 
Århundraden av kolonial och sedan 
imperialistisk exploatering och ensidig 
satsning på exportgrödor ledde till 
kronisk avskogning och jorderosion på 
Kuba. Expansionen av sockerindustrin 
minskade öns skogstäckning från 95 
procent före kolonialiseringen till 14 
procent vid tidpunkten för revolutio-
nen 1959. Det förvandlade Kuba “från 
regnskog till sockerrörsfält”, som den 
kubanska miljöhistorikern Reinaldo 
Funes Monzote kallade sin prisbelönta 
bok. Att rätta till detta historiska arv 
blev en del av projektet för revolutionär 
omvandling efter 1959, som syftade till 
att bryta underutvecklingens bojor.
 
Trots revolutionärernas tidiga am-
bitioner fortsatte Kuba att domineras 
av sockerindustrin genom sin handel 
med Sovjetblocket. Verksamheter som 
bidrog till föroreningar och erosion 
fortsatte, bland annat på grund av att 
Kuba anammade den så kallade gröna 
revolutionen med storskaligt mekani-
serat jordbruk med konstgödsel och 

bekämpningsmedel – ett tillvägagångs-
sätt som används i många utvecklings-
länder för att öka jordbruksproduktio-
nen. 

De skadliga effekterna erkändes dock 
gradvis och korrigerades efterhand, sär-
skilt från och med 1990-talet. Det har 
blivit alltmer angeläget att skydda de 
naturliga tillgångarna i den kubanska 
skärgården, som har en extraordinär 
biologisk mångfald och kuststräckor 
av global betydelse. Miljöagendan 
har fått fullt stöd av Kubas vetenskap-
liga forskningsinstitutioner och får 
uppbackning av regeringen och lokala 
beslutande organ, inte minst vad gäller 
prioritering i budgetar.  

I sina studier av kubansk miljölag-
stiftning konstaterade Oliver A. Houck 
i USA att Kubas lagstiftning redan från 
början efter revolutionen utgick från att 
framhålla kollektivets behov före indi-
videns anspråk. Detta gäller inte minst 
miljölagstiftningen. Redan i maj 1959 
gav jordbruksreformlagen staten ansvar 
för att skydda naturområden, påbörja 
skogsplantering och inte inbegripa 
befintliga skogar i mark som tilldelades 
jordbrukskooperativ. Kubas socialis-
tiska system prioriterar människans 
välfärd, och att mark och vatten gjordes 
till gemensam egendom underlättade 

miljöskydd och rationell användning av 
naturresurserna. 

Denna process skedde inte automa-
tiskt. Efter revolutionen 1959 krävdes 
det att miljöaktivister tillsammans 
med expertis, såsom geografer, drev 
regeringens miljöagenda. Framstående 
bland dem var Antonio Núñez Jiménez, 
en socialist och professor i geografi på 
1950-talet. Han tjänstgjorde som kap-
ten i Che Guevaras rebellarmékolonn 
och ledde bland annat det nationella 
institutet för jordbruksreformer. Under 
inflytande av Núñez Jiménez drev 
Fidel Castro också Kubas miljörörelse 
framåt. Tirso W. Sáenz, som arbetade 
tillsammans med Guevara i början av 
1960-talet och ledde Kubas första mil-
jökommission från 1976, berättade för 
mig: “Fidel var den främsta drivkraften 
för att miljöfrågorna skulle införlivas i 
den kubanska politiken”. Det kubanska 
kommunistpartiet har också öppet ställt 
sig bakom miljöskydd och hållbar till-
växt, vilket enligt Houck ger betydande 
legitimitet åt miljöprogrammen. 

År 1976 var Kuba ett av de första 
länderna i världen som inkluderade 
miljöfrågor i sin grundlag, och den 
nationella kommissionen för miljö-
skydd och rationell användning av 
naturresurser inrättades. Det var elva år 

“We are Cuba” - Helen Yaffes bok om Kuba, 2020. Läs mer om Kubas miljöarbete i Jan Strömdahls 
bok. Se svenk-kubanska.se/butik  
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innan FN:s Brundtlandrapport introdu-
cerade begreppet hållbar utveckling i 
världen. Under de följande årtiondena 
genomfördes en mängd studier och 
projekt. Miljöbestämmelser infördes 
för att skydda fauna och flora. År 1992 
höll Fidel Castro ett för honom ovanligt 
kort brandtal vid FN:s miljökonferens i 
Rio de Janeiro, Brasilien. Han ankla-
gade det kapitalistiska konsumtions-
samhället, med sina exploaterande och 
ojämlika internationella relationer, som 
kolonialismen och imperialismen orsa-
kat, för den rovgiriga miljöförstöring 
som hotar att utrota mänskligheten. 

Samma år infördes ett åtagande om 
hållbar utveckling i den kubanska 
grund lagen. Vetenskapliga under-
sökningar om klimatförändringarnas 
inverkan på Kuba inleddes. År 1994 
inrättades ett nytt ministerium för 
vetenskap, teknik och miljö (CITMA). 
Ministeriet utarbetade en nationell 
miljöstrategi som antogs 1997, samma 
år som lag 81 godkändes i nationalför-
samlingen. Laura Rivalta, en juriststu-
derande från Havannas universitet som 
specialiserat sig på miljölagstiftning, 
förklarar att lag 81 gav CITMA stora 
befogenheter att kontrollera, styra och 
genomföra miljöpolitiken, samtidigt 
som lagen satte begränsningar för 
utländska företag som är verksamma på 
Kuba. “I den nya kubanska grundlagen 
som godkändes 2019 fastställs rätten 
att åtnjuta en hälsosam och balanse-
rad miljö som en mänsklig rättighet”, 
tillägger hon. 
 
Inte styrt av vinstintresse 
 
Fyra faktorer ligger till grund för 
Kubas förmåga att utveckla en så am-
bitiös statlig plan som Tarea Vida. 
   För det första hjälper Kubas plan-
ekonomi regeringen att mobilisera re-
surser och styra den nationella strategin 
utan att behöva underordna sig privata 
vinstintressen, till skillnad från många 
andra länder som förlitar sig på mark-
nadslösningar i sitt miljöarbete.
   För det andra bygger Tarea Vida på 
Kubas världsledande erfarenhet när det 
gäller att förutse och reagera på risker 
och naturkatastrofer. Detta har redan 
ofta visats i Kubas förberedelser inför 

orkaner och, sedan mars 2020, i sam-
band med covid-19-pandemin.
   Det tredje är Kubas civilförsvars-
system, som inrättades efter den förö-
dande orkanen Flora 1963. Under mitt 
besök hos den nationella civil   - 
förs vars ledningen beskrev överste-
löjtnant Gloria Gelis Martínez hur 
Kuba gör för att tidigt varna för 
extrema meteorologiska händelser som 
till exempel orkaner. ”Vi har övervak-
ningszoner och zoner för högsta be-
redskap där vi övervakar när en orkan 
närmar sig och hur den påverkar oss.” 
Ett nationellt försvarsråd samordnar 
detta  system som finns på provinsiell, 
kommunal och lokal nivå i hela landet.  

Meteorologen Eduardo Planos 
förklarade: ”På lokal nivå fokuserar vi 
på hur en kommande orkan, epidemi 
eller annan fara, kan hota befolkningen. 
Utifrån den analysen organiserar vi 
arbetet. De sociala organisationerna i 
varje område arbetar med förebyggande 
åtgärder. På lokal nivå inrättas försvars-
råd som organiserar arbetet, delar ut 
baslivsmedel så att folk inte blir utan 
och kontrollerar elinstallationer och 
evakueringsplanen.”
   Det fjärde är Kubas förmåga att 
på ett vetenskapligt sätt samla in och 
analysera lokala uppgifter. Rey Santos 
belyser vad detta innebär i praktiken: 
”Studier visar att den genomsnittli-
ga höjningen av havsnivån kommer 
att vara cirka 29 centimeter fram till 
2050. Vi har undersökt 66 platser inom 
landet, eftersom det finns skillnader 
beroende på lokala förhållanden.” 
 
Tarea Vida fungerar 

Tarea Vidas resultat för 2017–2020 
håller för närvarande på att utvärde-
ras. Denna period sammanföll med 
Donald Trumps presidentskap och 
början av covid-19-pandemin. Trump-
administ   rationen skärpte kraftigt USA:s 
sanktioner mot Kuba, vilket ytterligare 
försvårade tillgång till resurser och 
finansiering. Pandemin slog ytterliga-
re mot ekonomin genom förlusten av 
turistintäkter. Trots detta har det skett 
påtagliga framsteg: Hela 11 procent av 
de mest utsatta husen vid kusten har 
flyttats, korallodlingar har inrättats,  

380 km² mangroveområden har åter-
ställts, vilket fungerar som ett naturligt 
kustförsvar, och en miljard pesos har 
investerats i att skydda landets vatten-
resurser. Skogsplanteringsprogrammen 
har sedan 1959 ökat skogstäckningen 
till 30 procent av landets yta. 

Vad kan andra länder i det globala 
Syd lära sig av detta? I överenskom-
melsen på FN:s miljökonferens i 
december 2009 (COP15) utlovades 
klimatfinansiering till utvecklingslän-
derna, som skulle öka till 100 miljar-
der US-dollar per år fram till 2020. 
Men detta åtagande har inte uppfyllts. 
“Donerade pengar räknas två gånger, 
de räknar pengar som utlovats men inte 
levererats. Pengar som ges till ett land 
och som faktiskt returneras, eftersom 
det är ett lån, räknas också som dona-
tioner”, säger Rey Santos anklagande. 
“Internationell finansiering är en affärs-
verksamhet. Det finns mycket mindre 
pengar för klimatanpassning. Finansie-
ringen är extremt låg för små östater 
i Syd, som hör till de mest sårbara 
grupperna.” Han berättar om “vackra” 
rapporter om klimatförändringsplaner, 
som tagits fram för att tillgodose vad 
som krävs i internationella åtaganden, 
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för att därefter hamna i arkiven. På 
Kuba däremot, säger han, är Tarea Vida 
en levande process och en produkt av 
det system som skapade den. 

Kubas tillgång till internationell 
finansiering är mer begränsad än andra 
länders på grund av USA:s blockad, 
som hindrar landet från att få tillgång 
till multinationella utvecklingsbanker. 
Kuba är i stället beroende av bilateralt 
samarbete och FN för finansiering 
och samarbete. USA:s påtryck ningar 
och sanktioner drabbar inte bara Kuba 
direkt, utan riktas även mot dess  
potentiella partners i andra länder. USA 
förbjuder till exempel försäljning till 
Kuba av varor där 10 procent eller mer 
av varans delar är tillverkade av USA -
ägda företag.
 
Den kubanska strategin för klimat-
anpassning utgör ett alternativ till den 
globalt dominerande modellen som 
bygger på den privata sektorn eller 
blandat offentligt-privat delägande. 
Kubas modell har ökad relevans för 
turismberoende små östater i Karibien 
och andra länder i det globala Syd när 
de kommer ut ur covid-19-pandemin 
med skuldsättningsnivåer som kommer 

att hindra framtida tillgång till inter-
nationell finansiering. De kommer att 
hamna i en finansiell och resursmässig 
bristsituation som närmar sig den som 
Kuba utsatts för i årtionden på grund 
av USA:s sanktioner. Kubas Tarea Vida 
förlitar sig på mindre kostnadskrävan-
de inhemska lösningar, inte på extern 
finansiering. 

Rey Santos varnar för att försöka 
föra fram en klimatagenda utan att 
ta itu med strukturella problem som 
extrem fattigdom och djup social och 
ekonomisk ojämlikhet. Han säger att 
det är omöjligt att omvandla världens 
energiproduktion från fossila bräns-
len till förnybara energikällor utan att 
samtidigt minska konsumtionsnivåerna. 
För att kunna behålla den konsumtions-
nivå som är vanlig i Västvärlden finns 
inte tillräckliga resurser för att produ-
cera de solpaneler och vindkraftverk 
som krävs och inte heller tillräckligt 
med utrymme för att hysa dem. “Om 
man nu omedelbart omvandlade alla 
transporter till elektriska, skulle man få 
samma problem som vi har idag med 
trafikstockningar, parkering, motor-
vägar och storförbrukning av stål och 
cement”, påpekar han. “Det måste ske 

en förändring i vårt sätt att leva, i våra 
ambitioner. Detta är en del av debatten 
om socialismen, en del av Che Gueva-
ras idéer om den nya människan. Utan 
att forma denna nya människa är det 
mycket svårt att ta itu med klimatfrå-
gan.” En plan som Tarea Vida kräver en 
vision som inte är inriktad på vinst eller 
egenintresse. “Den måste utgå från 
social rättvisa och förkasta ojämlikhet. 
En plan av detta slag kräver ett annat 
socialt system, och det är socialismen”, 
avslutar han.

Det är uppenbart att denna politisk-
ekonomiska ram inte finns i andra små 
karibiska öar. Men när COP26-toppmö-
tet i Glasgow återigen visar på 
regering arnas bristande beslutsamhet 
att agera för klimatet och deras vägran 
att låta åtgärder för klimatanpassning 
inkräkta på privata intressen, kan 
den kubanska strategin med miljö-
vetenskap, lösningar i samklang med 
naturen och där medborgarna deltar 
utgöra exempel på bästa arbetsmetod 
för dem som verkligen vill bekämpa 
klimatkatastrofen. 
 
Helen Yaffe  
Jacobin Magazine, 10 januari 2022

Helen Yaffe i samtal med Laura Rivalta, juridikstudent vid Havannas universitet
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CELAC — en utmaning för 
USA:s Monroedoktrin  

LATINAMERIKA

CELAC är ett forum och en samarbets-
organisation utan inblandning av USA 
och Kanada, dvs. motsatsen till det i 
Sverige mer kända OAS, Amerikanska 
Staternas Organisation, som har sitt 
huvudkontor i Washington. Kuba ute-
slöts ur OAS år 1962, året efter att Che 
Guevara hade talat vid organisationens 
möte i Punta del Este, Uruguay. Han 
anklagade USA för Grisbuktsinvasio-
nen och avslöjade Kennedys program 
Framstegsalliansen för Latinamerika i 
långa citat från hemligstämplade USA- 
handlingar. År 1962 hade också Fidel 
Castro betecknat OAS som ”USA:s 
kolonialdepartement”. År 2009 röstade 
OAS medlemsländer (även Obamas 
USA) för att Kuba skulle återupp-
tas som medlem, men Kuba vägrade 
ansluta sig till denna organisation, då 
man betecknar den som ett verktyg för 
imperialistisk dominans. 

CELAC är en helt annan typ av or-
ganisation, som grundar sig på Latin-
amerikas frigörelse från kolonialism 
och imperialism.  

I CELAC ingick från början alla 33 
självständiga stater i Latinamerika och 
Karibien, men i januari 2020 lämnade 
Bolsonaros Brasilien organisationen.
 
I CELAC:s nu tioåriga historia har 
årliga toppmöten mellan ländernas 
regeringschefer hållits i olika länder, 
till exempel Kuba, Chile, Mexiko 
och Boli via. Ordförandeskapet växlar 
mellan de olika länderna. Genom sin 
existens utmanar CELAC stormakten 
USA och dess Monroedoktrin från 
1823 som hävdar hela västra halvklotet 
som sin intressesfär.

Att med en gemensam röst 
försvara Latinamerikas folk

De senaste pandeminåren har inneburit 
svårigheter att hålla toppmöten i  
CELAC, men den 7 januari 2022 möt-
tes CELAC:s utrikesministrar i Argenti-
nas huvudstad Buenos Aires. 

Argentina, som innehar ordförande-
skapet nu, föreslog att CELAC under 
de kommande månaderna bland annat 
skulle koncentrera sig på ekonomisk 
återhämtning efter pandemin, bered-
skap inför naturkatastrofer, och samar-
bete inom utbildning, kultur, miljö och 
hållbar utveckling. 

Kubas utrikesminister Bruno 
Rodríguez förklarade att Kuba vill 
bevara CELAC som ett genuint latin-
amerikanskt och karibiskt forum för 
samråd och som en Fredens Zon. Det är 
viktigt att med en gemensam röst för-
svara Latinamerikas folk, att försvara 
fred, oberoende, jämlikhet och social 
rättvisa, sa Rodríguez. 

Argentinas president Alberto  
Fernández betonade att CELAC har 
inte skapats för att blanda sig i något 
lands politiska och ekonomiska liv utan 
det är ett forum för samförstånd och 
mångfald inom ramen för demokratisk 
samexistens. Han hänvisade till klimat-
förändringarnas effekter i Latinamerika 
och Karibien och behovet att sätta den-
na fråga i förgrunden för det gemen-
samma samarbetet. ”Respekten för 
poli tisk mångfald ska vara vår vägle-
dande princip”, sa Alberto Fernández.
 
Om vänstern segrar i 2022 års pre-
sidentval i Brasilien kommer landet 
sannolikt att återinträda i CELAC och 
därmed stärka Gemenskapen. Brasilien 
är Latinamerikas största land, både till 
ytan och folkmängden, med mer än 200 
miljoner invånare av Latinamerikas och 
Karibiens sammanlagt 650 miljoner. 
 
Louise Österlin

I svenska media nämns praktiskt taget aldrig CELAC, den Latin amerikanska 
och Karibiska Gemen skapen, Comunidad de Estados Latinoamericanos y  
Caribeños, som bildades vid ett toppmöte i Venezuela 2011. 
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José Martí 
och vad det 
är att vara 
kuban

José Martí. levde och dog för landet 
Kuba som på hans tid ännu inte exis-
terade. Men människor följde honom, 
och en nationell kubansk medvetenhet 
formades. I tidningen Patria (Fäder-
neslandet) skrev han 1892: ”Det som 
en liten grupp människor strävar efter 
faller. Det som ett helt folk vill ha lever 
vidare”.
 
Kuba växte fram efter årtionden av 
krig på 1800-talet, med en befolkning 
på drygt en miljon invånare, ockuperad 
av tiotusentals fientliga soldater. Kuba 
stod emot 60 år av USA:s ideologiska 
och kulturella tryck under första halvan 
av 1900-talet, och därefter ytterligare 
60 år av fortsatt ekonomisk krigföring 
och militära hot. Kuba ställdes inför 
utmaningar då Europas socialistiska 
block rasade samman. Så vad är då vi 
kubaner som varit huvudpersonerna i 
allt detta?
 
Låt oss börja med att säga vad vi inte 
är. Vi är inte en nation med enhetliga 
etniska rötter eller religiösa bekännel-
ser – här finns det en blandning av allt 

möjligt. Vi definieras inte heller av ett 
exklusivt språk; spanska används av 
störst antal länder i världen. Vi är inte 
ett slutet ekonomiskt område; vi har 
alltid haft en öppen ekonomi. Vi har 
vår egen kultur som vi är stolta över, 
men det är inte heller någon sluten 
kultur, utan den har gemensamma rötter 
med många andra kulturer från olika 
kontinenter. 

Så vad är det då som identifierar och 
förenar oss? Vi är i huvudsak en nation 
med etiska rötter som förenas i en 
särskild känsla för social rättvisa. Vi är 
kubaner eftersom vi delar en samling 
moraliska värderingar och ett projekt 
för mänsklig samexistens. 

Revolutionen 1959 och de konkreta 
framgångarna under de senaste 60 åren 
har visat att social rättvisa är möjlig. 
Att ständigt försvara det nationella 
oberoendet har fått oss att bygga upp 
vårt eget politiska, sociala och ekono-
miska alternativ. Vi har fullständig läs- 
och skrivkunnighet och skolgång, gratis 
utbildning och hälsovård för alla, fulls-
tändig socialförsäkring, full sysselsä-
ttning. Rasdiskriminering är oförenlig 
med vårt samhälle. Vi har jämställdhet 
och utveckling för kvinnor, tillgång till 
kultur och universitetsutbildning för 
alla, rätt att äga sin bostad, vetenskaplig 
utveckling. Detta är sanningar som 

måste sägas och upprepas, eftersom vi 
är så vana vid dessa landvinningar att 
vi ibland glömmer hur avancerade de 
är och hur mycket de strider mot den 
förhärskande ideologin i dagens brutala 
kapitalism.  

Idéerna om hur vi vill att våra liv ska 
se ut sammanfattas i Republiken Kubas 
grundlag. Den uppdaterade grundlagen 
2019 godkändes med 86,85 procent 
av rösterna. Där står ”det som ett helt 
folk vill ha”, det som består, som Martí 
förutspådde. 

Finns det fiender? Självklart! Kuba 
har alltid haft fiender, både här och 
utomlands. Men i dag är dessa fiender 
få och saknar legitimitet i folkets ögon. 
På sin tid var Martí själv tvungen att 
utkämpa idéstrider mot förespråkare 
för såväl total annektering till USA 
som autonomi, [dvs. ingå som en del 
av USA men med begränsad självstän-
dighet i vissa frågor, som Puerto Rico 
idag]. 

Vi kubaner har all rätt i världen att 
kämpa för ”det som ett helt folk vill 
ha” och att försvara det mot våra fien-
der, både här och utomlands.
 
La Pupila Insomne 24 januari 2022  
(nedkortad)

José Martí, 1853-1895, kubansk 
poet, propagandist och frihetskämpe, 
ägnade sitt liv åt kampen mot den 
spanska kolonialmakten. Han levde 
i USA i många år och förutsåg och 
varnade för USA:s imperialistiska 
planer: ”Jag har levt i odjurets buk 
och känner dess inälvor.” För att ena 
alla kubaner i frihetskampen orga-
niserade han Kubas Revolutionära 
Parti, föregångare till det nuvarande 
Kubas Kommunistiska Parti. Läka-
ren Agustín Lage Dávila, chef för 
Centrum för Molekylär Immunologi 
i Havanna, skriver här om arvet från 
Martí och vad det betyder att vara 
kuban: 
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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
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GISLAVED
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Klas Hallberg, 073-806 67 90
klasojh@gmail.com
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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
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Rolf Lif, 0495-419 67

JÖNKÖPING
Mats Werning, 070-692 96 00
mats.werning@gmail.com
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Ulf Bjerén, 0455-175 95
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Jonas Hammarström, 073-036 40 33
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LUDVIKA
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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

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
stefan_bergstrom@telia.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
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TILL
LOKALAVDELNINGAR
OCH LOKALGRUPPER
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