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SVENSK-KUBANSKA 
FÖRENINGEN 
 
Tidskriften Kuba ger saklig  
information om Kuba, dess  
samhälls utveckling, vardagsliv,  
ekonomi, kultur, internationellt      
samarbete och solidaritet.
 
Besöksadress och postadress:  
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Telefon: 08 - 31 95 30 
E-post: info@svensk-kubanska.se 
Webbsida: www.svensk-kubanska.se
 
Prenumeration Tidskriften Kuba 
Ges ut fyra gånger per år och ingår i 
föreningsmedlemskapet.
- Endast prenumeration: 200 kr/år 
- Utlandsprenumeration: 300 kr/år
 
 

NYFIKEN PÅ 
SVENSK-KUBANSKA 
FÖRENINGEN?

Innehåll
Tidskriften Kuba 2/2022  

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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Vem kräver att USA 
ska följa FN:s resolutioner? 
Vem propsar på att USA  
ska utsättas för sanktioner 

på grund av sina folkrättsbrott? 
Att Sveriges utrikesminister 
Ann Linde skulle göra det 

är lika troligt som att 
skjutglada Ebba Busch 

blir pacifist. “

LEDARE
RÄTTVISAN 
ÄR ENÖGD
Efter Rysslands invasion 
av Ukraina har inter-
nationell rätt blivit ett 
hett ämne. Rysslands 
inmarsch är en grov 
kränkning av denna rätt. 
Det är bra att interna-
tionell rättsordning nu 
uppmärksammas. 

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

I FN:s Generalförsamling beklagade 
141 länder Rysslands angrepp. 52 rös-
tade emot resolutionen, avstod eller var 
frånvarande. (Kuba lade ner sin röst då 
resolutionen sågs som obalanserad och 
inte tog hänsyn till parternas legitima 
oro. Inte heller nämndes de aggressiva 
åtgärder som trappat upp konflikten.) 
Ryssland har uteslutits ur FN:s män-
niskorättsråd. Nu kommer förslag på att 
Ryssland ska uteslutas ur Säkerhetsrå-
det. Det kommer krav på att de ryska 
ledarna ska ställas inför Internationella 
Brottmålsdomstolen. (För övrigt en 
domstol som USA inte erkänner utan 
hotar dess ledamöter om de undersöker 
USA:s egna krigsbrott.) Omfattande 
sanktioner mot allt ryskt har införts. 
Johan Persson och de svenska libe-
ralerna ”tycker” att Ryssland begår 
folkmord. Ja, det verkar inte bättre än 
att västvärlden är berett att starta ett 
allomfattande europeiskt storkrig mot 
Ryssland. 

Nu är folkmord inget man ”tycker” 
om. Det finns en FN-konvention som 
specificerar begreppet. Enligt artikel II 

i denna konvention är: ”handlingar med 
syfte att medvetet orsaka en grupp så-
dana livsvillkor att det helt eller delvis 
orsakar gruppens fysiska förstörelse, att 
betrakta som folkmord”.

USA:s blockad av Kuba stämmer väl 
in i den beskrivningen. Den har ju det 
uttalade syftet att ”framkalla svält och 
desperation”. Också andra av USA:s 
otaliga brott är väl dokumenterade, inte 
minst av Wikileaks, men i det fallet är 
det istället avslöjaren Julian Assange 
som straffas och brottslingarna går fria. 

Vi kan jämföra omröstningen i FN 
om Rysslands angrepp på Ukraina med 
den om USA:s blockad av Kuba. I år 
blir det 30:e året i rad som Generalför-
samlingen fördömer blockaden. Drygt 
185 länder röstar år efter år med Kuba 
mot blockaden. Bara USA och Israel 
röstar för den. Alltså: en betydligt stör-
re andel av världens länder röstar mot 
blockaden av Kuba än mot Rysslands 
invasion av Ukraina. Och det i 30 år! 
USA ignorerar totalt världssamfundets 
uppfattning. Ja, tvärtom så har blocka-
den under denna tid skärpts till tidi-
gare oanade nivåer. Den drabbar alla 
kubaner och alla livets områden. Både 
bomber och blockad dödar. 

Vi förespråkar likhet inför lagen. Det 
borde också gälla internationell rätt. 
Samma rättigheter och skyldigheter för 
alla stater. Det borde vara självklart. 
Tyvärr är det inte så. 

Så medan mycket omfattande åtgärder 
sätts in mot Ryssland så kan man fråga 
sig: vem står upp för FN-stadgan och 

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

fördömer USA:s folkmord? Ja, allra 
minst Johan Persson och Liberalerna. 
 
Vem kräver att USA ska följa FN:s 
resolutioner? Vem propsar på att USA 
ska utsättas för sanktioner på grund av 
sina folkrättsbrott? Vem insisterar på 
att USA ska mista sin plats i Säker hets-
rådet? Vem driver på för att ledande 
USA-politiker ska ställas inför rätta 
som krigsförbrytare? Att Sveriges 
utrikesminister Ann Linde skulle göra 
det är väl lika troligt som att skjutglada 
Ebba Busch blir pacifist. 

Ingen av de stora tidningarna, 
Radio/TV eller etablerade politiker i 
vårt land protesterar mot detta 60-åri-
ga folkmord. Lika lite som de grova 
människorättsbrotten mot palestinier, 
västsaharier och jemeniter. 

Det är tydligen skillnad beroende på 
vem som är angripare. Rättvisan är 
partiskt enögd.  

Svensk-Kubanska Föreningen fort-
sätter envetet kampen mot blockaden 

och det folkrättsbrott den innebär. Ju 
fler vi blir, ju mer vi agerar, desto större 
blir vår påverkan. Ingenting varar för 
evigt. Inte heller USA:s dominans eller 
blockaden kommer att göra det. 

 
En ny brytningstid

Vi lever i en kritisk tid. Krig pågår i 
Europa med Ryssland på ena sidan och 
Ukraina/Nato/EU på den andra. Risken 
för en allvarlig upptrappning kom-
mer allt närmare. Det är en historisk 
brytningstid, förmodligen av samma 
dignitet som Sovjetunionens upplös-
ning för 30 år sedan. 

Pandemin och kriget har påskyndat 
en världsomfattande kris. Vi ser det 
hos oss i form av prishöjningar. I det 
engels ktalande Karibien saknar 40 pro-
cent av befolkningen stabil tillgång till 
mat. Liknande är förhållandet i många 
andra fattiga delar av världen. Också i 
Kuba är det ekonomisk kris av orsaker 
som vi skrivit om många gånger. Det 
tål att upprepas att USA säger sig ha 

utformat sina sanktioner mot Ryssland 
så att också Kuba, Nicaragua och Ve-
nezuela drabbas. Kuba går nu dessutom 
miste om den viktiga ryska turismen. 

Vi upplever hur politiker vill genom-
föra en kupp för att snabbt föra in 
Sverige i Nato. Det efter en massiv 
mediekampanj (här kan man verkli-
gen snacka om påverkan); utan en 
rejäl diskussion, utan folkomröstning 
och utan ett val där väljarna kan ta 
ställning. En drastisk omläggning av 
Sveriges säkerhetspolitik drivs igenom 
på nolltid. 

Nato är en krigsallians som aldrig 
försvarat något land. Bara angripit; 
Jugoslavien, Afghanistan och Libyen. 
Nato-medlemmar har angripit långt 
fler. Med Sverige och Finland (och med 
Ukraina) får Nato en obruten linje från 
Norge/Finland i norr till Turkiet i söder. 
Så såg det också ut i juni 1941 när 
Hitler inledde sitt angrepp i Operation 
Barbarossa. 

Blir vi medlemmar i Nato tvingas vi 
delta i dess krig. Det är det som den så 
kallade ”säkerhetsgarantin” innebär. 
Natokramarna säger att det inte är så, 
samtidigt som de hävdar att det är den 
garantin vi behöver. Den logiken håller 
inte. Nato vill väldigt gärna ha med 
Sverige. För att Sverige är ett viktigt 
uppmarschområde i en konflikt med 
Ryssland. I Nato blir vi en krigsskåde-
plats vid en konflikt. Som neutrala kan 
vi stå utanför.

Svensk-Kubanska 
Föreningen säger 

Nej till kriget, 
Nej till krigsalliansen 

NATO!
Ja till fred!  

Ja till social rättvisa!
Försvara FN, försvara  

internationell rätt!
Ställ alla krigsförbrytare  

inför rätta!
USA – upphör med  

folkmordet, 
häv blockaden av Kuba!
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Vår demokrati är inte en demokra-
ti som låtsas att den kan härleda sin 
legitimitet till juridiska formalite-
ter, men som döljer de ekonomiska 
maktförhållanden där en minoritet har 
makten över en majoritet och försöker 
dölja klyftorna mellan minoriteten och 
majoriteten. Med andra ord kallas vår 
horisont för kommunism, och i sextio 
år har denna horisont byggts upp steg 
för steg. Vi har snubblat, gjort misstag 
och kommit rätt, undvikit fällor och 
hot, konfronterat den globala kapitalis-
men. Svårt? Javisst, men den håller på 
att byggas.

 
Ernesto Estévez Rams är 
professor vid Havannas  
universitet, medlem av 
Kubas vetenskapsakademi 
och kolumnist i vetenskapli-
ga, politiska, filosofiska och 
sociala frågor.
lapupilainsomne@wordpress.com
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KUBA: DEN FRAMTID 
VI VILL BYGGA

Vår horisont är inte 
enbart nationell suve-
ränitet. Nationell suve-
ränitet är nödvändigt 
men inte tillräckligt. 
Vi är inte intresserade 
av ett suveränt och 
välmående land för en 
ny liten överklass, hur 
suverän och hur villig 
den än verkar vara att 
försvara det nationella 
oberoendet, om det nu 
är möjligt för borgarna. 

Därför att vi inte vill ha en demokra-
ti utan substans och innehåll, som i 
slutändan inte är annat än en borgerlig 
demokrati med alla dess ekonomiska 
och politiska ojämlikheter och orättvi-
sor, klädd och utsmyckad hur pråligt ni 
vill. En demokrati på pappret, medan 
majoriteten berövas den ekonomiska 
demokratin i effektivitetens och den 
kapitalistiska globaliseringens namn, är 
vi inte intresserade av.
 
Den demokrati som vi tror på är en 
demokrati som bygger på socialistisk 
makt. Dvs. att de grundläggande pro-
duktionsmedlen är i folkets händer, att 
de är i gemensam ägo, antingen i statlig 
eller kooperativ form. Den demokrati 
vi tror på är inte den demokrati som rör 
sig på det politiska planet utan hänsyn 
till den ekonomiska strukturen, den 
borgerliga demokrati som består av en 
enda härskande politisk klass förklädd 
till flerpartisystem.

I detta skede av vår egen, mänsklig-
hetens och vårt grannskaps historia är 
det naturligtvis ett rent bedrägeri att ens
överväga möjligheten att bygga upp 
en nationell kubansk borgarklass. Och 
oavsett vilket är vi inte intresserade. 

Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   6Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   6 2022-05-23   16:082022-05-23   16:08



7

 
EU KRITISERAR ÅTERIGEN 
BLOCKADEN MOT KUBA

DET HÄNDER I EU

Blockaden har en skadlig inverkan på 
Kubas ekonomiska situation och på-
verkar på ett negativt sätt den kubanska 
befolkningens levnadsstandard.

Som representant för Vänskaps-
föreningen Valencia-Kuba José Martí, 
hade Rocío Raya inför EU-parlamentet 
presenterat konsekvenserna av drygt 60 
års belägring. Hon fördömde kränk-
ningarna av internationell rätt och kräv-
de av EU och dess institutioner att de 
agerar med fasthet mot detta beteende 
från USA.

I dokumentet från EU-kommissio-
nen anges det som önskvärt att avsluta 
Washingtons politik mot ö-nationen. 
Det är något som skulle spela en av-
görande roll i Kubas ”väg mot moder-
nisering, reformer och hållbar tillväxt”.

Förutom att drabba kubanerna så 
påverkar USA:s sanktioner och andra 
ensidiga åtgärder EU:s ekonomiska 
intressen. EU erkänner inte den extra-

territoriella tillämpningen av hand-
lingar som vidtas av tredje land, sägs 
det.

Dessutom är man överens om att 
denna politik strider mot internationell 
rätt och Kommissionen försvarar eko-
nomiska aktörers rätt i EU att ingå legi-
tima och lagliga avtal med kubanska 
partners.

”Kommissionen kan inte accep-
tera sanktionernas extraterritoriella 
verk ningar på EU:s ekonomiska och 
kommersiella relationer med Kuba”, 
framhålls det.

Enligt Kommissionen kommer den 
att fortsätta att använda sina mekanis-

mer för att bemöta denna situation och 
skydda sig mot missbruk. Den kommer 
att överväga ytterligare åtgärder i denna 
riktning. I det sammanhanget nämndes 
Statuterna om Blockaden och viljan att 
tillämpa dem för att bemöta blockad-
lagen Helms-Burton. Speciellt gäller 
det Artikel III, som aktiverades 2019 
av dåvarande president Trump, för att 
förstärka kvävningen av ön genom att 
beröva den utländska investeringar.

EU-Kommissionen sammanfattar sitt 
svar med att den inte erkänner de extra-
territoriella tillämpningarna av USA:s 
sanktioner och kommer att behålla sina 
band med Kuba enligt det avtal om 
politisk dialog och samarbete som finns 
sedan 12 december 2016.

I en deklaration som 
publicerades den 25 
april 2022, bekräft ade 
EU sitt fördömande 
av USA:s blockad av 
Kuba liksom sitt beslut-
samma fördömande av 
blockad politikens extra-
territoriella räckvidd. 
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BARNEN FRÅN 
TJERNOBYL

Det var den 26 april 
1986 som den allvar-
liga reaktorolyckan 
inträffade i Tjernobyls 
kärnkraftverk Vladimir 
Ilyich Lenin. Katastro-
fen skördade tusentals 
dödsoffer och allvarligt 
strålskadade, alltefter-
som de radioaktiva 
föroreningarna spreds 
i en omfattning 500 
gånger större än atom-
bomben över Hiroshima. 
Här följer berättelsen 
om vad Kuba gjorde för 
de barn som drabbades 
av olyckan. 

I dagarna är Ukraina på var mans läppar. Därför vill vi publicera utdraget 
Barnen från Tjernobyl från Louise Österlins bok Kubas läkare – ut till världens alla hörn 
utgiven i januari 2021. Det finns inte många länder i världen som visat så stor solidaritet 
med Ukrainas folk under så många år som Kuba har gjort genom att ge hälsovård till 
barn som drabbats av sjukdomar efter kärnkrafts olyckan 1986.

När föroreningarna spreds sköt 
cancersjukdomar och dödstal i höj-
den. Särskilt alarmerande var det stora 
antal barn som fick sköldkörtelcancer 
efter att ha druckit förorenat vatten. 
Regeringen i Ukraina vädjade till det 
internationella samfundet om hjälp. 
Hjälp kom också från många håll, men 
det var Kuba som tog Ukrainas vädjan 
på störst allvar.

Vintern 1989 informerade Kubas 
konsul i Ukraina, Sergio López, sitt 
hemland om läget för de sjuka barnen, 
och veckan därpå kom specialister från 
Kuba på besök i Ukraina. I mars 1990 
återvände de till Kuba tillsammans 

med 139 mycket sjuka barn som hade 
sina föräldrar/vårdnadshavare med sig. 
Fidel Castro mötte dem på flygplatsen.

Sergio López sa: ”Fidel gjorde detta 
klart för mig: Jag vill inte att du säger 
något till media. Det är en plikt som 
vi fullföljer mot det sovjetiska folket, 
ett systerfolk. Vi gör det inte för att få 
publicitet.”

Under åren från 1990 fram till mitten 
av 2010-talet, behandlade Kuba sjuka 
och skadade barn, ungdomar och även 
vuxna. De fick helt gratis rehabilitering 
på semesteranläggningen Tarará vid 
havet öster om Havanna. Cirka 400 
kubaner, varav 50 läkare, engagera-
des i vården av de sjuka. De flesta av 
barnen kom från Ukraina, men cirka 
15 procent kom från Ryssland och tre 
procent från Belarus. De undersöktes 
noga, och varje barn fick en individuell 
behandlings- och rehabiliteringsplan. 

De hade höga halter av cesium 137 i 
sina kroppar och de led av olika former 
av cancer, problem med njurarna, hud-
åkommor, matsmältningsproblem och 
andra svåra sjukdomar. De flesta hade 
utsatts för traumatiska upplevelser och 
visade symtom på yrsel, huvudvärk och 
ständig trötthet. De hade föräldrar eller 
andra släktingar som också var sjuka 
eller som hade dött i olyckan. Ovanpå 
allt var den ekonomiska osäkerheten 
svår, eftersom många av deras föräldrar 
och närstående hade mist sina jobb. 

Ett team av kunniga barnläkare, epi-
demiologer, sjuksköterskor, psykologer 
och tolkar tog sig an de sjuka barnen, 
som fick stanna i sex–sju veckor i Ta-
rará. De behandlades inte bara för sjuk-
domar som var tydligt relaterade till de 
radioaktiva utsläppen, utan varje barn 
fick också en grundlig hälso genomgång 
och även tandvård. För de barn som 
behövde längre tid för att tillfriskna 

Tarará, Kuba: musik, sång och dans med barnen 
från Tjernobyl. 
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BARNEN FRÅN 
TJERNOBYL

ordnades skolgång, fritids aktiviteter, 
idrott och utflykter. På Tarará kunde 
barnen ägna sig åt kulturaktiviteter 
som musik, dans och teater, och de fick 
avkoppling i en hälsosam miljö nära 
till den kilometerlånga badstranden. 
I området finns ett kulturcentrum, ett 
diskotek, en biograf, en sportanlägg-
ning och en skola. Utflykter ordnades 
till en zoologisk trädgård, ett akvarium, 
muséer, nöjesfält och en botanisk 
trädgård.

Hela insatsen omfattade 26 114 svårt 
sjuka, 21 874 barn och ungdomar och 
4 240 vuxna. Ukraina betalade flyg-
resorna till Kuba, men kubanerna stod 
för alla övriga kostnader, medicinsk 
behandling, uppehälle, skolundervis-
ning och kultur- och idrottsaktiviteter 
i Tarará. Samtidigt arbetade kubanska 
läkare med strålskadade patienter i ett 
sanatorium i Ukraina under alla de år 
som projektet pågick.

Detta är kanske det vackraste av alla 
bevis på medicinsk internationalism 
som Kuba gett världen. Man får också 
tänka på att de första åren av 1990-talet 
var inledningen av den extremt svåra 
specialperioden efter Sovjetunionens 
fall. Ändå tog Kuba emot dessa barn 
och delade med sig av sina knappa re-
surser så att de skulle kunna tillfriskna.

I Ukraina har en fristående NGO 
(icke regeringsanknuten organisation) 
beräknat att Kubas kostnader, enbart 
för medicin till barnen, uppgick till 
350 miljoner dollar. Mot slutet av den 
tid som projektet pågick – och under 
inverkan av Kubas politik under Raúl 
Castro – började kubanerna anse att 
Ukraina borde kunna betala för den 
hälsovård som deras barn fick i Kuba. 
Två av Ukrainas presidenter, Leonid 
Kuchma och Victor Yanukovich hade 
besökt Tarará anläggningen i Kuba år 
2010 respektive 2011 och gett löften 
i den riktningen. Men när detta inte 
hade lett till något resultat fick de sista 
patienterna vid Tarará lämna Kuba vid 
mitten av 2010-talet. Ukraina var inte 
berett att betala för sina barns hälsa ens 
efter två decennier av generositet från 
Kuba.

Att ta emot sjuka, skadade eller 
krigsoffer för behandling var inte något 
nytt för Kuba. Redan på 60-talet tog 
Kuba emot de första skadade i krig – 
algerier som skadats eller invalidiserats 
i befrielsekriget mot Frankrike. Under 
90-talet har krigsoffer från närbelägna 
länder som El Salvador och även från 
fjärran länder som Afghanistan fått 
vård och rehabilitering i Kuba.

När ryktet om behandlingen av de 
strålskadade Tjernobylbarnen i Kuba 
nådde en grupp sjuka i Brasilien vände 
de sig till Kuba för att be om hjälp. De 
hade skadats i en olycka i staden Goiâ-
nia i september 1987 och utsatts för 
radioaktiv strålning. Men de hade haft 
stora svårigheter att få den läkarhjälp 
de behövde i Brasilien. 1992 fick en 
grupp med 34 barn och deras föräldrar 
komma till Kuba för att få läkarvård 
efter en överenskommelse mellan Kuba 
och Brasilien. 

Bakgrunden till den tragiska händel-
sen i Goiânia är följande: Två avfalls-
samlare hade hittat en röntgenapparat i 
en övergiven sjukhusbyggnad. I appa-
raten fanns en cylindrisk kapsel som 
avgav ”ett vackert blått sken”. Det var 
strålning från den radioaktiva isotopen 
cesium 137. En skrothandlare, släkt och 
vänner kom för att titta och fick med 

sig delar av den radioaktiva substansen, 
som spreds vidare så att till slut hade 
mer än 100 000 människor utsatts för 
strålningen. Fyra människor dog och 
249 utsattes för så höga doser att de 
fick flera sjukdomar, däribland cancer.

Är Barnen från Tjernobyl nu ett 
avslutat program i Kubas medicinska 
internationalism? Nej, kanske inte. I 
maj 2019 förklarade Kuba sig villig 
att återuppta programmet, men nu 
för söner och döttrar till de ursprung-
liga offren för kärnkraftsolyckan. Det 
är nästa generation som nu uppvisar 
samma sjukdomssymtom som deras 
föräldrar hade. 

Advokaten Nina Karpachova, som 
var kommissionär för mänskliga 
rättigheter vid Ukrainas parlament 
1996–2012, har arbetat i sitt hemland 
med Tjernobylbarnen under många år. 
Hon uppskattar den enorma insats som 
Kuba gjort för att alla dessa tusentals 
barn har kunnat återfå sin hälsa och 
ett normalt liv. På ett stort möte som 
Svensk-Kubanska Föreningen ordna-
de i Stockholm i november 2016 för 
kubasolidariteten i Europa berättade 
hon om sina erfarenheter. De i Ukraina 
som har kubanska läkare att tacka för 
sina liv håller kontakt med varandra 
och kommer aldrig att glömma Kubas 
gästfrihet och solidaritet.

Nina Karpachova har arbetat för Tjerno-
bylbarnen i många år. Här ses hon i sam-
språk med skådespelaren Sven Wollter på 
Svensk-Kubanska Föreningens Europa-
möte i Stockholm, november 2016.

Tjernobyls kärnkraftverk ligger cirka 
tio mil norr om Ukrainas huvudstad 
Kiev och intill gränsen till Belarus. 
Omkring 350 000 människor i sovjet-
staterna Ukraina och Belarus fick 
lämna sina hem för alltid. 

Halter av Cesium 137
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Jag drar nu inte alla drygt 16 000 
medlemmar i Sveriges Journalistför-
bund (som jag själv tillhör) över en 
kam, däremot riktar jag mig mot den 
besvärande mangranna uppställningen 
av utrikeskorrespondenter och politiska 
kommentatorer i samband med skapan-
det av den snedvridna och inkompletta 
bilden av Kuba, som USA envist kablat 
ut över världen de senaste 30 åren och 
som serverats miljontals läsare. Särskilt 
de senaste månaderna.

Trots att jag återkommande besökt 
landet sedan 1970 har jag aldrig känt 
igen mig i de ”skakande” skildringar 
som då och då dykt upp i massmedia, 
på senare tid allt oftare, där allt från 
frånvaron av tamponger och Coca Cola 
(Annette Kullenberg i Aftonbladet) till 
bildmässiga livsmedelsköer, fått illu-
strera den påstådda nöden och misären 
på Kuba.

Jag har heller aldrig förstått den oför-
tröttliga niten att finna materiella miss-
förhållanden av alla slag när sanningen 
är den att det som först slår en besökare 
på Kuba är just frånvaron av nöd och 
misär, och då ska man betänka att Kuba 
är ett latinamerikanskt land och tillhör 
den tredje världen, vars övriga länder 
enligt all statistik för varje år blir allt 
fattigare. 

Alla som någon gång lämnat vår 
bortskämda lilla del av världen, vet 
vad som brukar möta i öst som i väst; 
tiggare, trasiga barn, hungriga, föröd-
mjukade, desperata eller uppgivna 
människor som för länge sedan förlorat 
sitt människovärde, syner man tvingas 
värja sig emot för att uthärda. 

Särskilt de i Latinamerika verkande 
korrespondenterna borde storligen 
förundras över att på Kuba möta friska, 
välnärda, välklädda och välutbildade 
människor, städer utan ändlösa slum-
områden, gator utan hemlösa, en 
atmosfär som, trots köer och varubrist, 
rymmer mer äventyr, livsglädje och 
musik än en deprimerad nordbo i all sitt 
materiella överflöd kan föreställa sig.

Istället slår man gång på gång fast 
revolutionens misslyckanden. Ewa Thi-
baud i Dagens Nyheter går till och med 
så långt att hon påstår att de kubanska 
ungdomarna inte fått ”njuta några 
resultat av den”. Trots att hon i nästa 
artikel tvingas motsäga sig själv genom 
att beskriva den unga kvinnan hon talar 
med som välutbildad, ”har aldrig svultit 
en dag i sitt liv”, och därtill informerar 
kubanskan om hur ”chockad” hon lär 
bli ”över all fattigdom och ojämlikhet" 
hon kommer att möta i andra länder, 
”utanför Kuba”.

Välstånd
Till skillnad från massmediernas 
utsända, eller på håll rapporterande 

DET ÄR 
ETT UNDER 
ATT KUBA 
I ÖVER 30 ÅR 
ÖVERLEVT 
USA:S 
BESATTHET
Att vi människor ibland 
tappar huvud och omdö-
me är både förståeligt 
och ursäktbart, ingen 
är felfri, och vi är inga 
robotar. Men när en hel 
yrkeskår kastar sans 
och den egna förmågan 
att analysera överbord, 
är det mer oroande. Sär-
skilt om det gäller dem 
vars ord bidrar till att 
forma vår bild av värl-
den och skeenden, dvs. 
journalister.

Denna artikel om USA:s Kubablockad – refuserad av Dagens Nyheter – skrev Maria Sandblad i Tidskriften Kuba nr 1/1992. Då 
hade blockaden pågått i 30 år. George Bush den äldre var president i USA. Idag har det gått ytterligare 30 år av denna världens 
längsta blockad, som nu pågått i 60 år, och som skärpts hela tiden sedan den inleddes 1962. Ändå känns Marias artikel fortfaran-
de lika aktuell. Den kunde ha skrivits idag! 

Särskilt de i Latinamerika verkande korrespondenterna borde storligen förundras 
över att på Kuba finna friska, välnärda, välklädda och välutbildade människor. 
Foto: Martin Österlin.
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reportrar, ser jag efter flera vistelser 
där, Kuba med sina fel och brister som 
ett välfärds land. Kanske inte med våra 
övermätta mått mätt, där allt alltid ska 
finnas och fungera, där bussarna jämt 
förväntas komma efter tidtabellen för 
att vi inte ska förlora jämvikten, utan 
ett land där många delar de knappa 
resurserna tämligen lika. 

Utan vår mångfald och uppsjö av 
bekvämligheter som vi, likt bortskämda 
barn, tar för givet, men med mat att 
äta, med tak över huvudet, med gratis 
daghem, skola, utbildning, sjuk- och 
hälsovård, socialvård, med kostnadsfri 
tillgång till sport och andra rekreatio-
ner, något vi från vår horisont knappast 
höjer ögonbrynen inför, men detta är 
välfärd för jordens stora flertal.

Jag undrar bara, vilka av den över-
väldigande mängd fattiga länder kan 
ens drömma om att uppnå detta? Hur 
låter inte förhållanden som dessa för 
de 30 miljoner fattiga i USA, eller för 
Latinamerikas ofattbara 300 miljoner 
fattiga, av vilka närmare 30 miljoner 
är direkt undernärda? Hur har välav-
lönade, traktamentsförsedda i-lands-
journalister mage att kalla Kuba för ett 
nödlidande, förfallet och utarmat land? 
Med vilka mått mäts fattigdom av oss 
som i princip har allt?

Detta är dock ’bara” varseblivning 
och intryck, något som alltid är svårt 
att diskutera. Det som av mig ses som 
en logisk fördelningskonsekvens för 
att garantera alla en del av det fördela-
de, ses av andra ögon som uttryck för 
djup fattigdom. Vad jag däremot ser 
som ett uppenbart förvrängande, eller 
undanhållande av fakta, är journalisters 
behandling av det i alla artiklar och 
notiser närvarande, oförklarade nästan 
mytiska begreppet ”den amerikanska 
handelsblockaden”.

Ett begrepp som ingalunda väcker 
några frågor hos de skrivande – varför 
en handelsblockad, med vilken rätt, hur 
och varför sanktionerad av världen i 
övrigt, hur har landet överlevt? – utan 
detta skamliga förhållande refereras 
till som vore det ett naturfenomen. 
Kuba har subtropiskt klimat, hemsöks 

återkommande av karibiska orkaner, 
samt lever under amerikansk handels-
blockad.

Ingen ser det självklara sambandet 
mellan blockaden och den påtagliga 
kubanska knappheten, stillastående 
bilar och bussar, bristen på allt från 
maskinell utrustning och reservdelar till 
tyger, tandkräm och fasadputs. Ty detta 
är inte följden av ekonomiskt vanstyre, 
eller en politisk ovilja att ge kubaner-
na vad de behöver, eller ens att Kuba 
ursprungligen valt sin ekonomiska 
hemvist i det avlägsna Östeuropa, vars 
stöd och handelsutbyte som bekant i 
princip upphört.

Omvärlden tiger
Detta, gott folk, är följden av att Kuba 
under 30 år varit utsatt för en mycket 
konkret handelsblockad av USA. Inte 
bara har all handel med USA stoppats. 
Särskilt länder i Latinamerika, som ve-
lat ha ett handelsutbyte med Kuba, har 
oftast stoppats via hot om ekonomiska 
repressalier från USA, som här liksom 
så ofta gett sig gudomliga mandat att 
avgöra ett annat lands väl och ve för att 
säkra sitt eget råvaruflöde.

En talande illustration är nickelem-
bargot. Kuba har en av världens största 
nickelfyndigheter, skulle kunna vara 
världsfrämst i produktion och export, 
en ovärderlig inkomstkälla. För att 
effek tivt avstyra detta har USA deklare-
rat att det företag i världen vars produk-
ter innehåller så mycket som ett gram 
kubanskt nickel för alltid kommer att 
bojkottas av amerikanska företag. På 
det viset har också Sverige snällt sällat 
sig till handelsblockaden mot Kuba. Ett 
av många exempel på hur man stryper 
ett lands ekonomi.

När Kuba efter revolutionen nationali-
serade USA-ägda företag, för att själva 
ta över råvaror och tillgångar, svarade 
USA med blockaden, med invasions-
försök, med ständiga återkommande 
sabotage och störningar av produktion 
och jordbruk. Omvärlden har tigit. 
Helt nyligen refererade DNs Bengt 
Albons Bushs irritation över att dessa 
tappra försök från USA att återställa 
ord ningen inte gett den utdelning man 

önskat, dvs. Fidel Castros och Kubas 
fall, utan frågetecken, utan att ens 
antyda det oerhörda i dessa kriminella 
handlingar, bara uppställda fakta. Ingen 
reaktion.

Det är ett under att Kuba i över 30 år 
överlevt USAs besatthet att kväsa ett 
land som haft oförskämdheten att gå 
sin egen väg, och dessutom lyckats ge
sina medborgare vad de flesta männi-
skor i världen förvägras. Hur länge 
skulle Sverige klara en US-amerikansk 
och internationell handelsblockad? 
Även utan ständiga sabotage? Lek med 
tanken.

Perestrojka
Inte bara märkesjeansen skulle 
för svinna. Med vad driva bilar och bus-
sar? Vad skulle ske med våra skriande 
sårbara anläggningar och högtekno-
logiska utrustning? Kurslitteratur till 
universiteten? Sinande tillgångar på allt 
från toalettartiklar till matvaror, se på 
firmanamnen. Inga rockstjärnor i Glo-
ben, inga jazzbesök på Skeppsholmen. 
Ransoneringar, lamslagna kommunika-
tioner, köer till affärerna... Låter det 
bekant?

Perestrojka. Förändringens vindar 
blåser över världen. Den östra stormak-
ten har redan brutit sin dominans över 
andra, närliggande mindre länder. USA 
svarar med att kräva förstärkt blockad 
mot sin lilla granne i söder, för att 
äntligen få Kuba på fall, för att ”Kuba 
fortfarande sticker i ögonen”. Sagt på 
fullaste allvar, om än med ett antytt 
leende av president George Bush, rakt 
in i världens TV-kameror.

Ska detta verkligen få passera 
obemärkt, som något fullt godtagbart, 
att ett stort och mäktigt land, i denna 
Nya Tid, fullt öppet och med en road 
glimt i ögat krossar ett annat?

Nej! Aldrig i världen. Låt oss istället 
önska USA sin egen perestrojka, och 
kräva att USA omedelbart bryter sin 
olagliga och djupt orättfärdiga blockad 
mot Kuba.

Maria Sandblad, 1992
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Norángeles Ipsán, som är utvecklings-
expert på EAIG, förklarar att 
kunskapen att kombinera ris- och fisk-
odling går tillbaka till 1940-talet. Det 
finns värdefulla erfarenheter i många 
länder, till exempel Kina och Japan. 
Men EAIG har utvecklat sin egen 
metod i samarbete med Pinar del Ríos 
fiskeriföretag Pescario. Fisken odlas 
på 4-4,5 hektar stora fält med en halv 

 
FISKODLING I PINAR DEL 
RÍOS RISFÄLT  

  
Ronald Suárez Rivas

Empresa Agroindustri-
al de Granos (EAIG) i 
kommunen Los Palacios 
använder sina risfält för 
att odla fisk. Detta går 
ut på att utnyttja ris  –
odl ingar som ligger i 
träda, där man plan-
terar ut fisklarver (ut-
vecklingsstadiet mellan 
ägg och yngel).

meters vattendjup. Man använder olika 
gödningsmedel för att bilda plankton 
som blir fiskens föda. 25 procent av de 
larver man sätter ut blir yngel, vilket tar 
circa 45 dagar.

Den första utplanteringen av fisk-
larver ägde rum i augusti 2020 på ett 
4,5 hektar stort risfält. Israel González 
López, teknisk produktionsdirektör vid 
EAIG, förklarar att sammanlagt använ-
des 1,1 miljoner larver från karpfiskar. 
“Efter tio månader hade vi fem ton 
fisk”, säger han.

I år har man beslutat att utöka fisk-
odlingen från två fält till åtta, totalt 35 
hektar. Sammanlagt kommer 26 miljo-
ner fisklarver att sättas ut, vilket skulle 
innebära en ökning till 500 ton fisk 
efter ett år. Stora möjligheter finns att 
utöka odlingsarealerna ännu mer så att 
denna fiskodling kan bli ett betydande 
tillskott till livsmedelsproduktionen.

Enligt Kubas statistiska års-
bok 2020 var Kubas fångst 
av fisk och skaldjur det året 
46 387 ton, varav en fjärde-
del var skaldjur. Mer om 
Kubas fiske och annan livs-
medelsförsörjning kan man 
läsa i Jan Strömdahls bok 
från 2021 Kubas om ställning 
till ekologisk hållbarhet, 
som kan be ställas från 
Svensk-Kubanska  
Föreningen 

Ronald Suárez Rivas

Innan fisklarverna sätts ut förbereds och gödslas 
risfältet med organiska gödningsmedel.  
Foto: Ronald Suárez Rivas.

Pedro Antonio González, direktör för 
fiskodlingsföretaget UEB La Juventud, 
förklarar att fördelarna med att använda 
risfälten är att där alltid finns skörde-
rester som omvandlas till organisk 
gödsel, vilket bildar plankton som 
fisklarverna lever av.

Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   12Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   12 2022-05-23   16:082022-05-23   16:08



13

 
KUBA SKYDDAR DEN 
BIOLOGISKA  
MÅNGFALDEN

Bikolibri (Mellisuga Helenae), 
världens minsta fågel.  
Foto: Barbee Anne/Pxb
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I klimatförändringarnas tid:  
KUBA SKYDDAR DEN  
BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
”Kuba är berömt inte 
bara för sin musik, 
sina cigarrer, sina vita 
sandstränd er, utan 
också för sin biodiver-
sitet”, sa en besökare i 
nationalparken Ciénaga 
de Zapata, som beskrev 
naturreservatet som 
”Kubas största lokal för 
endemiska arter”.

Yoandy Bonachea, en 37-årig kubansk 
miljö aktivist, börjar arbeta tidigt på 
morgonen i nationalparken som är 
belägen ca 200 km sydost om Havanna. 
Klädd i kamouflagedräkt går hon in 
i djungeln för att undersöka klimat-
förändringarnas inverkan på den bio-
logiska mångfalden hos den kubanska 
floran och faunan.

Bonachea arbetar också som turist-
guide och dokumenterar de olika 
arternas naturliga habitat i mangrove-
träskens ekosystem.

Erkänt av FN som ett biosfärreservat 
är nationalparken en av de största och 
viktigaste våtmarkerna i Karibien. Den 
hyser ca 1 000 växter och hundratals 
arter av djur. Bland dem den kubanska 
krokodilen, Zapatasparvar, flamingor 
och andra flyttfåglar, de flesta från 
Nordamerika.

Parkvakterna märker påverkan av 
klimatförändringarna i ekosystemen 
och kämpar för att vidta åtgärder mot 
de risker som havshöjningen, uppvärm-
ningen och ett ökat antal allt våld-
sammare orkaner innebär.

”Vi har börjat se kusterosion och 
hur saltvatten tränger in. Det är ett 
tydligt tecken på effekterna av klimat-
förändringarna de senaste åren”, säger 
Andria Fuentes, specialist på natur-
skydd i Ciénaga de Zapata. ”National-
parken har också sett en ökning i anta-
let flyttfåglar och senare en minskning 
av fiskebeståndet”, tillägger hon.

För närvarande genomförs ett projekt 
för att restaurera mangroven i Ciénaga 
de Zapata. Många krokodiler har om-
placerats till högre belägna områden på 
grund av havsnivåhöjningen.

Biologen Andrés Hurtado säger att 
bevarandet av våtmarker är av funda-
mental vikt för miljöaktivister och för 
myndigheterna. ”Vi har ett program för 
att arter som är utrotningshotade får 
föröka sig i fångenskap. Vi arbetar för 
att några av dessa arter successivt kan 
återgå till sina naturliga miljöer.”

Samtidigt arbetar man med skogs-
plantering i området, där olika 
inhemska trädsorter av stort eko-
nomiskt värde planteras.

”Detta är det största och bäst skydda-
de våtmarksområdet i hela Karibien”, 
säger Paulo Bouza, chef för miljö-
skyddet i området. ”Vår biologiska 
mångfald är inte bara en rikedom för 
Kuba utan för hela världen.”

Odalys Goicochea, chef för miljö  skyd-
det på Minis teriet för vetenskap, teknik 
och miljö CITMA säger att förlusten av 
biologisk mångfald är ett av de största 
hoten mot Kuba under de kommande 
åren. ”Vi har många utmaningar fram-
för oss, bland dem förorening av havs-
vatten, förlust av skog och biologisk 
mångfald, liksom jorderosion som di-
rekt påverkar livsmedels försörjningen. 
Vi arbetar intensivt för att förbättra vårt 
miljöarbete utifrån en strategisk och 
långsiktig plan.” 
 
Progreso Semanal 
Yosley Carrero är författare och 
reporter på Kubas TV och Progreso 
Semanal.

Mangroveträsken återställs och skyddas.

  
Yosley Carrero  
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FIDEL CASTROS  
STORA 
MILJÖ ENGAGEMANG

Kuba är ett av få utvecklingsländer 
som visat stort engagemang för miljön 
och hållbarhet, trots ett stort antal 
hinder, som den fortsatta blockaden 
från USA.

Redan innan farorna med klimat-
förändringarna var väl etablerade i det 
vetenskapliga och folkliga medvetandet 
talade Fidel om vikten av att radikalt 
förändra sättet som samhällen inter-
agerar med miljön.

”Imorgon är det för sent att göra det 
vi borde ha gjort för länge sedan”, 
sa Fidel i ett kraftfullt tal vid FN:s 
miljökonferens i Rio do Janeiro 1992.

”Låt det mänskliga livet bli mer 
rationellt. Låt oss införa ett rättvist 
internationellt ekonomiskt system. Låt 
oss använda all vetenskap som behövs 
för en giftfri och hållbar utveckling. Låt 
oss betala av den ekologiska skulden 
och inte utlands skulden. Låt hungern 
utrotas, inte mänskligheten.”

I sitt berömda tal betonade Fidel att 
konsumtionssamhällen som ”utveckla-
des från de gamla kolonialmakterna 
och utifrån imperialistisk politik är de 
som i grunden är ansvariga för miljö-
förstöringen.”

I ett tal 2003 inför FN:s Konvention 
för att bekämpa ökenutbredning och 
torka utvecklade han sin uppfattning 
om kapitalismens destruktiva påverkan.

”Ett sådant ekonomiskt system och 
sådana modeller för konsumtion är 
oförenliga med planetens begränsade 
och icke-förnybara resurser och med de 
lagar som styr naturen och livet. Det är 
också i konflikt med de mest grund-
läggande etiska principerna, med kultur 

re för anti-imperialism 
och anti-kapitalism så 
är hans engagemang 
för miljö frågorna och 
Kubas resultat på det 
området mindre kända.

Fidel Castros engage-
mang för utbildning 
och hälsovård fram-
står som monumentala 
fram gångar under hans 
ledarskap. Medan han 
blev en principfast leda-

Fidel Castro. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.
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och med de moraliska värden som 
mänskligheten skapat.”

Tack vare ett återskogningsprogram 
som inleddes 1998 utgör skogar nu 
30,6 procent av Kubas landyta och lan-
det har lyckats bibehålla fortsatt tillväxt 
för skogen enligt Kubas Nationella 
Byrå för Statistik.

Kuba har den högsta andelen skyddad 
skog i hela Latinamerika och Karibien, 
enligt FN:s jordbruksorganisation FAO. 
Provinsen Pinar del Río är täckt av 
47 procent skog och Guantánamo har 
nästan lika mycket. 

Spansk kolonisering och utlandsägda 
timmer- och sockerrörsindustrier spela-
de en stor roll i att förstöra skogen som 
täckte ca 90 procent när spanjorerna 
anlände. När revolutionen segrade 1959 
var bara 14 procent av landytan täckt 
av skog. Den har alltså mer än fördubb-
lats sedan dess. 

I ett land välsignat med sol året runt 
har Kuba börjat investera mer i sol-
energi och planerar att utöka program-
met över hela ön. Solenergi inte bara 
minskar förorening utan sparar också 
pengar.  ”Pinar 220 A1”, en solcells-
park i västra Kuba, använder drygt 
12 000 solpaneler för att generera ett 
genomsnitt på 13 MW per dag till det 
nationella elnätet. Under första året 
producerade det närmare 6 GW el, 
som annars skulle kostat drygt 500 000 
dollar att producera i ett termoelektriskt 
verk. 28 solcellsparker är planerade 
enbart i Pinar del Río. De ska produce-
ra 106 MW. En annan park byggs just 
nu i Troncoso och kommer att leverera 
2,7 MW till elnätet.

Pressen från USA:s blockad och 
Sovjetunionens kollaps på 1990-talet 
var hårda slag mot Kubas ekonomi och 
mot jordbruket. Kuba tog då initiativ 
till att radikalt förändra sättet som 
livsmedel produceras och distribueras. 
Under följande år övergick Kuba till 
organiskt eller semi-organiskt jordbruk.

En nyckelfaktor som infördes under 
Fidel har varit agroekologi: en modell 
med ekologiska principer tillämpas på 

jordbruket för att öka hållbarheten och 
minska beroendet av kemikalier. Man 
kan producera en stor variation av grö-
dor jämfört med industriella modeller 
inriktade på export. Och det hjälper 
till att öka livsmedelssäkerheten och 
självförsörjningen. Det minskar också 
Kubas ekologiska fotavtryck.

”Vetenskapsmän är direkt ansvariga 
inför jordbrukare. Dessa behandlas 
inte som idioter utan som partners för 
att experimentera och uppfinna. Det 
verkligt geniala i det kubanska experi-
mentet har varit demokratiseringen av 
expertis, kunskaper och makt”, säger 
professor Raj Patel som är livsmedels-
säkerhetsexpert.

Fidel hjälpte till att införa ett antal 
åtgärder som skapade jobb i industrin, 
ökade den lokala produktionen och gav 
mer makt till bönderna att kollektivt 
bruka jorden. Kubas jordbruksrevolu-
tion har pekats ut som ett exempel och 
föredöme för andra länder, särskilt för 
utvecklingsländer.

Under Fidel utvecklades Kuba till en 
världsledare i stadsjordbruk. Enbart 
i Havanna har mer än 35 000 hektar 
avsatts till stadsjordbruk med livsme-
delsproduktion, djurhållning och skogs-
bruk. 2005 producerade Havannas egna 
stadsjordbruk 272 000 ton grönsaker.

Med utgångspunkt från miljökonfe-
rensen i Rio 1992 har Kubas regering 
försökt skydda den naturliga miljön, 
genom strikt miljökontroll. Kubas 
regering har som mål att skydda 104 
marina områden. Hittills har man avsatt 
25 procent av de marina miljöerna som 
områden som inte får exploateras, en-
ligt Daniel Whittle från Kubas program 
vid Miljöskyddet. All nyetablering gås 
igenom noggrant innan de kan god-
kännas.

Kuba har undertecknat ett antal inter-
nationella miljötraktat och under Fidel 
ändrades landets lagar för att förbättra 
miljöskyddet. Kubas grundlag har 
tillägg som innefattar skydd för miljön 
och dess resurser. Flera institutioner 
har skapats för att övervaka, forska och 
bevara miljön. ”Jag anser att Kubas 

regering kan ta en avsevärd del av äran 
för skydd av landskapen, flora och fau-
na”, säger Jennifer Gebelein forskare 
från Floridas Internationella universitet 
i Miami.

  .Att USA planerade fler än 630 
    mord på Kubas president Castro 
    och att Kuba aldrig har planerat 
    något liknande på någon av USA:s 
    politiska ledare. Tvärtom hindra-
    de Kuba ett attentat mot president 
    Ronald Reagan genom att in -
    formera FBI om en långt gången 
    mordplan mot denne..Att det i USA finns fler än 50 
     organisationer som driver projekt    
     mot Kuba. På Kuba finns det inte 
     en enda organisation som planerar 
     åtgärder mot USA..Att USA anslår en årlig budget på 
     över 22 000 000 USD för att 
     förstöra det kubanska sociala      
     projektet; och Kuba anslår inte  
     ens 1 USD per år för att sabotera    
     USA..Att det i USA finns offentliga 
     organisationer som organiserar 
     terroristattacker mot Kuba; medan 
     Kuba inte har organiserat eller 
     tillåtit någon krigisk handling mot 
     USA..Att USA har spridit virus och 
     andra sjukdomar som drabbat 
     människor, djur och växter på 
     Kuba; och att Kuba inte har 
     planerat eller genomfört någon 
     biologisk attack mot USA, utan 
     istället erbjudit hjälp när USA       
     drabbats av katastrofer. .För att inte tala om blockaden 
     som nu pågått i över 60 år! 
 
            Källa: Cubadebate 

VISSTE DU 
ATT
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KONSTBIENNALEN
Trots att de hotades med bojkott 
av USA om de ställde ut i Havannas 
Konstbiennal vägrade internationella 
konstnärer att ge efter. Havannas 14:e 
konstbiennal blev en framgång och 
kunde öppna i november 2021 och 
pågå ända till slutet av april 2022. Mer 
än 40 konstnärer från fem världsdelar 
medverkade med sina utställningar och 
installationer. 

Biennalen, som organiseras av  
Wifredo Lam-Centret för samtida 
konst, har hållits vartannat till vart  
tre   d je år sedan 1984. Wifredo Lam 
var en afro-kubansk konstnär som 
levde 1902-1982 och målade i sur-
realistisk stil. Biennalen har blivit 
en återkommande samlingspunkt för 
kubanska bildkonstnärer, skulptörer 
och fotografer tillsammans med inbjud-
na konstnärer från andra länder. Denna 
biennal, den 14:e, hade temat Futuro 
y Contemporaneidad (Framtid och 
Samtid). 

Några av de utländska gästerna var 
Gherdai Hassell från Bermuda, Renata 
Roman från Brasilien, Gabriele Rothe-
mann från Tyskland, Valérie Mréjen 
från Frankrike, Marcela Magno från 
Argentina och Cecilia Barreto från 
Mexiko. 

Gherdai Hassell från Bermuda 
visade sin fotografiska installation 

Bildkonstnärer, artister, 
författare och andra 
kultur arbetare har se-
dan förra hösten utsatts 
för hårda påtryck ningar 
och hot om att få sina 
engagemang i USA 
inställda om de inte 
uttalar sig i opposition 
mot Kubas regering. 
Det gäller kubanska 
kulturarbetare, som vet 
att de är portförbjudna 
i evenemang i USA om 
de inte först förnekar 
Kubas revolution. Men 
det gäller också andra 
länders kulturarbetare 
om de visat intresse för 
att delta i något av de 
tre internationella kul-
turevenemangen i Kuba 
det senaste halvåret. 

What Remains to be Seen. Hon sa: ”Det 
handlar om våra förfäder och deras 
överlevnad som är en seger för alla 
afro och färgade i vår världsdel. Jag är 
så glad att få mitt verk med mig till ett 
annat land med ett annat språk för att 
berätta om vårt folk.”

Flera av konstnärernas verk visar ett 
djupt engagemang i kampen för miljön 
och människans framtida överlevnad 
på planeten. Också den senaste tidens 
coronapandemi fick sitt konstnärliga ut-
tryck i kubanska Flora Fongs målning-
ar. Hon säger: ”För mig var det viktigt 
att dokumentera de viktiga munskyd-
den.” Verken Nasobuqueñas målade 
hon mellan 2020 och 2021.

i

Munskyddsinspirerade konstverk av kubanska Flora Fong. Foto: Radio Havana 
Cuba.

  
Louise Österlin

KULTUR

Kubas kulturliv blomstrar 
trots alla försök till sabotage

Gherdai Hasell  
från Bermuda vid  
sin fotografiska  
installation.  
Foto: Bernews 
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publik på 60 000 personer. 16 unga 
kubanska sångare deltog i sångtävling-
en. Vann gjorde Dúo Iris, Dayami Pérez 
och Javier López, Andra pris gick till 

SANREMO-FESTIVALEN

Den 5 april öppnades 
Kubas melodifestival i 
Hotel Nacionals stora 
trädgård med utsikt mot 
havet. 

Sanremo är en liten stad på italienska 
Rivieran, där sångtävlingar har hållits 
årligen sedan 1951. Dessa tävlingar 
är faktiskt föregångare till Eurovision 
Song Contest som startade 1956. 

Kubas Sanremo-festival hålls för 
att stärka de historiska och kulturella 
banden med Italien, angeläget för både 
kubaner och italienare inte minst efter 
de stora insatser som Kuba gjorde i 
norra Italien under coronapandemin. 

Flera kulturpersonligheter från Ita-
lien gästade festivalen, bland andra de 
kända musikerna Riccardo Cocciante 
och Gatto Panceri. Modeskaparen Nino 
Lettieri och stjärnkocken Carlo Spina 
var gäster för att visa italienskt kläd-
mode och matkultur.

Efter påtryckningskampanjer i socia-
la medier orkestrerade från USA och 
Europa har sångare från Spanien, bland 
andra Carlos Torres, och mexikanske 
Kalimba Marichal, ställt in sina 
plane rade besök till festivalen i Kuba. 
Också några kubanska sångare har 
avböjt att delta efter utpressningshot 
från ”influencern” Alexander Otaola i 
Miami och andra krafter i den ”sociala” 
nätverksvärlden i USA och Europa. Om 
en kubansk artist så mycket som andas 
något positivt om Kubas revolution blir 
hon/han påhoppad och angripen i drev i 
sociala medier och alla stora kontrakt i 
USA blir som bortblåsta.

Sanremo-festivalen pågick på olika 
ställen i Havanna under fem dagar och 
gästades av artister från Spanien (Pilar 
Boyero) och Mexiko (Samuel Casteli). 
 
Sista dagen hölls en stor utomhus-
konsert på Galiano-gatan, med en 

Samuel Casteli, sångare från Mexiko. Foto: Andy Jorge Blanco, Cubadebate

Första pris gick till Dúo Iris. Foto: Prensa Latina

José Martís berömda diktverk  
Ismaelillo

Alejandro Padrón och tredje pris dela-
des mellan Dayris Alvarez och Saheed 
Mohamed.
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José Martís berömda diktverk  
Ismaelillo

 
BOKMÄSSAN

 

Kubas viktigaste litterära evenemang 
är den Internationella Bokmässan. Den 
20–30 april 2022 firades Havannas 30:e 
bokmässa under parollen Att läsa är att 
växa. Bokmässan brukar hållas i februari 
varje år, men år 2021 var den inställd på 
grund av pandemin och i år framflyttad 
till april på grund av covid-varianten 
Omicron. Mässan hade deltagare från 30 
olika länder och mer än 300 utländska 
författare och andra speciella gäster från 
den litterära världen. 4 000 boktitlar 
presenterades. En särskild avdelning i 

mässan tillägnades barn och ungdomar 
(Se artikel på sid 20).

Hedersgäst var Mexiko, som deltog i 
mässan med 22 författare och ett tusental 
boktitlar. Dessutom deltog dansare, 
skådespelare och musiker i evenemang 
under mässan.

Öppningsceremonin hölls vid Morro-
kastellet vid inloppet till hamnen i Ha-
vanna, där Kubas och Mexikos flaggor 
hissats. Kubas president Miguel Díaz-

-Canel deltog tillsammans med  
Mexikos ambassadör i Kuba, Miguel 
Díaz Reynoso. Representanter för 
UNESCO i Kuba och Mexiko med-
verkade också.

År 2022 firas 140-årsminnet av José 
Martís diktverk Ismaelillo och Cirilo 
Villaverdes berömda roman Cecilia 
Valdés o la Loma del Ángel. Mässan 
uppmärksammade att det är 120 år sedan 
Kubas nationalskald Nicolás Guillén 
föddes och 100 år sedan de kubanska 
poeterna Carilda Olivier Labra och Jesús 
Orta Ruiz föddes.

Unga bokslukare. Foto: Abel Rojas Barallobre

Havannas bokmässa samlar stora 
skaror av bokälskare.  
Foto: Otmaro Rodríguez

Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   19Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   19 2022-05-23   16:082022-05-23   16:08



20

Den 21 april, på 
Bokmässan i Havanna, 
uppfördes Rebecca Ört-
mans barnteater pjäs
En sten i magen, av 
de kubanska teater-
grupperna La Salaman-
dra och Retablos. 

 
EN STEN I MAGEN  
Svensk barnteater på 
Bokmässan i Havanna! 

En sten i magen – La piedra en el estó-
mago – som tolkats till spanska av Ana 
Valdés med stöd av Konstnärsnämnden, 
Svenska Institutet och Svenska am-
bassaden i Havanna, handlar om barns 
rättigheter i samhället. Rebecca Örtman 
har inspirerats av Astrid Lindgrens 
fredstal Aldrig våld, som hon höll 1978 
när hon tilldelades den tyska bokhan-
delns fredspris.

Rebecca Örtman beskriver sitt 
drama: 
”Tre barn möts i en skog. I skogen 
leker och prövar de olika roller som 
de erfarit från en brutal vuxenvärld. 
Oron att inte ha råd med hyran, ilskan 
över världens orättvisor och rädslan 
att bli slagen, tynger deras kroppar. De 
bestämmer sig för att dela sina berätt-
elser med fru Svartsjö och slungar 
sina sorgstenar ut i hennes mörkaste 
djup. Deras berättelser bildar ett eko 
av barnröster som flyter upp till ytan. 
Allt känns mindre hotfullt när månen 
plötsligt lyser upp stigen där dom 
går. Nattens stjärnor vakar över deras 
kroppar.”

Rebecca skrev sitt drama under 
coronapandemin för att kunna nå barn 

med radioteater. Flera barnrättsorgani-
sationer larmade om ökade orossamtal 
från barn. Barn kände oro för ökat våld 
i hemmet och sorg över att inte kunna 
träffa sina mor- och farföräldrar som 
tidigare. 

Jag pratar i telefon med Rebecca när 
hon just kommit hem efter en fin tid i 
Kuba. Hon kunde inte själv vara med 
vid premiären på sin pjäs, men hon 
var med på generalrepetitionen som 
hölls på Teater Arca i Havanna med 
ett par skolklasser i 13-15-årsåldern 
som publik. De lyssnade uppmärksamt, 
levde sig in i handlingen och hade flera 
nyfikna frågor efteråt. De frågade också 
om Astrid Lindgren och hennes Pippi 
Långstrump som de kände väl till. 
Detta är ju speciellt roligt, eftersom jag 
minns hur propagandan mot Kuba för 
många år sedan försökte hävda att 
Pippi Långstrump var förbjuden läs-
ning i Kuba.

Jag undrade om det skulle bli någon 
uppföljning av Rebeccas kontakter i 
Kuba. Jo, nu ska La Piedra en el estó-
mago bli dockteater, som är en välut-
vecklad dramatisk konstform i Kuba.

Rebecca Örtman, dramaturg och regissör.

Louise Österlin

Bild från generalrepetitionen
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SARATOGA
Hay un río de dolor

que rompe en mis pupilas
y brota un manantial

de agua salada
hay un dolor

que brota de mi pecho
hay un dolor

que me quebranta
el alma.

Y es que mi Habana
se vistió de negro
y es que mi patria

amaneció enlutada.

SARATOGA
En flod av smärta 

brinner i mina ögon
en ström av salta tårar

bryter fram
Smärtan skär in i mitt bröst 

och sargar min själ
Mitt Havanna är klätt i svart 

Mitt land ser dagen gry i sorg

Caridad Martínez 
(Tolkad av Tidskriften Kubas 

redaktion)

I olyckan miste ett 40-tal människor 
livet och fler än 70 skadade fick föras 
till sjukhus. Orsaken till olyckan är 
under utredning i skrivande stund, men 
misstänks ha berott på en gasläcka. 
Hotellet hade inga gäster, eftersom 
det höll på att renoveras, men många 
anställ da och byggnadsarbetare drabba-
des. Explosionen var så kraftig att även 
närliggande byggnader skadades.

EXPLOSION 6 MAJ ÖDELADE 
HOTEL SARATOGA I CENTRALA 
HAVANNA

Maria Sandblad sände in denna dikt, 
skriven av hennes väninna Cari-
dad Martínez, som redaktionen har 
tolkat till svenska. Caridad har varit 
vicedirec tora för teatergruppen Rita 
Montaner i Havanna, och även sekre-
terare och assistent åt en av Kubas 
mest älskade författare Pablo Armando 
Fernández, som nyligen gick bort. Se 
Tidskriften Kuba 4/2021.

I dessa tider, med hotande storkrig, 
kan Kuba och Svensk-Kubanska 
Föreningen kännas som en perifer 
fråga. Men det är precis tvärtom. Det är 
viktigare än någonsin.  

Kuba, som kämpar med enorma 
svårig heter, visar trots det en humanism 
och en solidaritet som ingen annan 
regering i världen kommer i närheten 
av. Alla humanister, alla progressiva, 
alla socialister behöver Kuba som ett 
exempel på att en annan och bättre 
värld är möjlig!

Samtidigt som vi behöver Kuba i vårt 
arbete i Sverige, behöver Kuba den 
internationella solidariteten. Utsatt för 
oavbruten aggression sedan revolutio-
nens seger 1959 har vännerna runt om 
i världen spelat en viktig roll för Kuba 
materiellt, men framförallt moraliskt. 
Kubanerna känner att de inte är ensam-
ma. 

Svensk-Kubanska Föreningen har 
som mål att stödja den socialistiska 
revolutionen på Kuba och det kubanska 

folkets kamp mot imperialismen; att 
stödja de latinamerikanska folkens 
kamp mot imperialismen; att vara en 
del i den anti-imperialistiska kampen i 
Sverige.

Under senare år har vi vuxit och 
stärkts. Vi spelar en viktig roll i den 
svenska samhällsdebatten. Vi behöver 
fortsätta att växa och stärkas. Kom med 
du också! Och få med dig andra! 

Kuba och Svensk-Kubanska viktigare än någonsin!

Bild från generalrepetionen.
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Han kanske inte är lika 
känd som Fidel Castro 
och Ernesto Guevara, 
men för alla som vet 
nån ting om den kuban-
ska revolutionen så 
klingar namnet Juan 
Almeida Bosque antagli-
gen välbekant. 

JUAN ALMEIDA  
gerillaledaren som 

skrev 500 sånger

  
Oskar Wigren

Almeida var den 26-årige ödmjuke 
muraren som redan 1952 anslöt sig till 
Fidel Castro och var med vid storm-
ningen av Moncada 27 juli 1953 och 
även på båten Granma 1956, som tog 
förutom Castro även Che Guevara 
från Mexiko till Kuba, och han var 
en av ledarna under gerillakriget som 
ledde upp till kubanska revolutionens 
seger 1 januari 1959. Hela sitt liv var 
Almeida ett med revolutionen. Vid 
sin död 2009, vid 82 års ålder, var han 
Kubas vice-president. Almeidas roll 
för revolutionen kan inte underskattas 
och som mörkhyad blev han också en 
symbol för de afro-kubaner på Kuba 
vars situation kom att förbättras kanske 
mer än nån annan grupp på Kuba efter 
revolutionen. Allt detta må vara bekant 
för många, det som däremot inte många 
känner till är Almeidas roll inom den 
kubanska kulturen och då främst inom 
musikens område, men även inom litte-
ratur och poesi. Med början 1956 fram 
till sin död 2009 skrev Almeida mer än 
500 sånger inom diverse genrer.
Hans sånger har sjungits och spelats 
in av kubanska storheter som Silvio 
Rodríguez, Chucho Valdés, Omara 
Portuondo med flera. 
 
Almeidas musikaliska verk förmed-
lade inte bara hans revolutionära glöd 
och folkets inspiration, utan fyllde 
musiken även med en unik touch 
av kreolsk humor. Hans omfattande 
musikaliska — och även skrivna — 
produktion var och är en viktig referens 
för att förstå den konsekventa, korrekta 
och samtidigt mycket kubanske man-

nen. Hans musikaliska verk baserades 
främst på son och guaracha, sånger av 
komplex harmoni i många fall, vilket 
endast är möjligt för dem med en spe-
ciell gåva för komposition. Inte heller 
kunde Almeida vila förrän Siboney Stu-
dios invigdes i Santiago de Cuba, som 
den eviga symbolen för hans idé om 
hur konsten skulle engageras i revolu-
tionen. 
 
Låten "La Lupe" (se svensk över-
sättning nedan) skriven 1956 i exil i 
Mexiko, markerade början på den långa 
karriären för kompositören Juan Almei-
da Bosque. La Lupe sticker ut bland 
Almeidas sånger och är en hyllning till 
de mexikanska kvinnorna och en sång 
om revolutionär kamp. Det sägs att 
Almeida i bergen i Sierra Maestra gick 
till strid med små papper i fickorna där 
han skrev ner musikaliska idéer och 

strofer som tog form mellan striderna. 
Under dessa krigsår komponerade den 
unge drömmaren och romantikern 
Almeida kärleksballader fulla av ömhet 
och lyrik. Från 1970 börjar Juan Al-
meida alltmer blanda och omtolka olika 
musik stilar. När det gäller Juan Almei-
das litterära verk, skrev han, som en av 
huvudpersonerna i det revolutionära 
Kuba, flera böcker med vittnesbörd från 
oförglömliga ögon blick i den kubanska 
historien. Dessu tom publicerades mer 
än 50 av hans dikter i tidningen Bohe-
mia. Slutligen vill jag citera poeten 
Roberto Fernández Retamar, som i ett 
förord till ett av Almeidas verk skriver: 
"Lycklig är den revolution vars hjältar 
har musik och ord i sina själar för att 
bevara strider, ansträngningar och 
drömmar."
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LUPE
Pris: 250 kr
269 sidor plus 59 sidor referenser
Förlag: MOVE Publications

Louise Österlin

 
Jag lämnar ditt land

Vackra mexikanska kvinna 
Så snäll och mild

 
Och jag gör så överväldigad av känslor 

Som om en bit av mig själv
Finns kvar i dig

 
Jag går, fina Lupe 

Och jag tar med mig 
Ljusstrålen som dina ögon gav mig

Eftermiddagen när jag såg dig
Du, jungfru av Guadalupe

 
En svala utan bo
Var jag på gatan

När jag träffade dig
 

Du öppnade mitt hjärta
Med den djupaste av kärlek  

Jag byggde ett bo i dig

Och nu går jag långt bort 
För att göra min plikt

Mitt land kallar mig till sig
Att segra eller dö

Glöm mig inte, Lupita  
Glöm mig inte

Juan Almeida

(Tolkad av Oskar Wigren)

Den 22 februari lansera-
de Berndt A. Paulsson 
sin nya bok FOLKFIEN-
DEN. Två dagar senare 
gick ryska trupper in 
i Ukraina. Just detta 
finns därför inte med 
i boken. Men annars 
är det verkligen inte 
mycket av händelse-
utvecklingen i världen 
som man inte kan läsa 
om i denna odyssé ge-
nom världshistorien. 
Författaren tar mig med på en hals-
brytande resa i tid och rum, genom 
alla kontinenter, ner i u-båtarnas 
undervattens värld och ut i rymden. 
Från hur indianerna slogs ner i det 
expanderande USA under 1800-talet 
till hur de uråldriga kulturerna i landet 
mellan floderna – Irak – förstördes i 
USA:s krig nu på 2000-talet. Jag läser 
om Korea, Vietnam, Afghanistan, 
Libyen, Colombia, Chile, Kuba och 
många andra länder. Dessutom en lång 
ögonöppnande analys av USA:s konsti-
tution och samhälle. 

Som en röd tråd i denna episka 
framställ ning går frågorna kring 
vem som styr och bestämmer. Enligt 
författaren är det inte några demokra-

tiskt tillsatta regeringar. FN har ingen 
egen makt. Den avgörande makten 
ligger hos det multinationella privat-
ägda bankkapitalet med kontroll över 
vapenindustri, krig, droghandel och 
massmedia. Det är folkets fiender, 
personifierade på bokomslaget med 
Henry Kissinger och Augusto Pinochet, 
fiender som har kontaktnät som även 
inbegriper vårt lilla Sverige.

Jag har väl aldrig växt ur slukarål-
dern, och är alltså en ganska van bok-
läsare. Ändå är det inte ofta jag stöter 
på en sån här ”bladvändare” som man 
knappt kan ta en paus ifrån. Jag hoppas 
att många, många svenskar läser denna 
bok och tar till sig dess innehåll, en 
guldgruva för den som vill försöka 
förstå dagens värld. Mycket användba-
ra är också de avslutande avsnitten som 
innehåller litteraturreferenser och en 
genomgång av organisationer, behän-
digt uppdelad på två listor, en vacker 
och en ful! 

Man skulle önska att boken var mer 
lättillgänglig. Den har en alldeles 
hopplös layout med alldeles för litet 
typsnitt, särskilt i citat, bildtext och no-
ter, och bilder/foton/kartor i frimärks-
storlek som man knappt kan se vad de 
föreställer. Men läs ändå! Maila sen 
författaren – a.berndt@telia.com – och 
säg vad du tycker! Du kanske hittar 
faktafel, det vore konstigt om du inte 
gör det bland alla tusentals fakta som 
presenteras. Tala om det för författaren, 
så kan han rätta till dem inför nästa 
upplaga av boken. Själv säger jag bara: 
TACK! Fantastiskt att få läsa en sån här 
bok på svenska! 

FOLKFIENDEN 
av Berndt 
Alfred Paulsson
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KRÖNIKA  
KUBA OCH SAUDIARABIEN - 
VILKEN SKILLNAD I SYNSÄTT!
På nyheterna nu i januari – en nära kvinnlig 
släkting till nuvarande kungen av Saudiara-
bien hade precis släppts ur saudiskt fängel se 
efter tre år utan rättegång. Hon hade arres-
terats tillsammans med sin dotter när de var 
på väg att lämna landet, efter att ha uttryckt 
sig kritiskt om sin maktfullkomlige släkting 
om ofriheten för kvinnor i hårdfört muslimska 
Saudiarabien.

I inslaget, som bara flimrade förbi och försvann, nämndes 
att flera kvinnorättsaktivister, som suttit fängslade minst lika 
länge utan rättegång eller dom, fortfarande fanns kvar i sau-
diska fängelser, och enligt intervjuad expert med all säkerhet 
utsattes för tortyr. Och de är inte ensamma. Raif Badawi, den 
spenslige unge bloggaren, dömdes till 10 års fängelse och 
1 000 piskrapp bara för att försiktigt ha ifrågasatt hur kvinnor 
behandlas och hur den salafistiska varianten av islam helt styr 
tillvaron i landet.

Jag häpnar än en gång. Detta mardrömslika land där kvin-
nor nyligen bara fått tillåtelse att köra bil, men där de i övrigt 
ska synas så lite som möjligt, med en uppenbart psykopatisk 

kung som ärvt sin tron på livstid och som styr sitt land med 
järnhand, som bevisligen beordrat sin ambassad i Turkiet att 
mörda och stycka den oliktänkande saudiske journalisten 
Jamal Khashoggi – och dessutom var beredd att kräva döds-
straff för dem som utfört ordern (om det nu iscensattes eller 
bara förblev ett hot), är trots dessa ofattbara brott inte alls 
utsatt för några internationella fördömanden, krav på sin egen 
avgång eller på att hålla demokratiska val. 

Saudiarabien utsätts heller inte för några ekonomiska 
påtryckningar från världssamfundet, inga handelsblockader 
har beordrats, inga krav på uteslutning från internationella 
institu tioner och kreditinstitut, bojkott av varor eller diploma-
ter, utan kungen kan i lugn och ro fortsätta att fängsla, tortera 
och halshugga människor med en avvikande åsikt om sitt land 
och hur det styrs; saudiska diplomater och beskickningar finns 
i alla länder, till och med i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Istället för att sätta detta skräckens rike i karantän skickas, 
bara från oss, stora delegationer som vill sälja svenska vapen 
och svensk teknik till Saudiarabien, handelsförbindelserna är 
utmärkta. Inga svenska eller internationella media dyker upp 
på plats så fort det görs ett försök till demonstration, privat 
eller offentlig, som när den unga tjejen som för några år sedan 
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lade ut ett klipp på sig själv på Facebook utan slöja, och sedan 
spårlöst försvann. Saudiarabien betraktas och behandlas som 
ett land som andra, lite annorlunda kanske, men med goda 
affärsmöjligheter och rejält med olja. 

Och det är framför allt det senare som skiljer attityderna 
åt när det gäller Saudiarabien – och Kuba! För det är hit jag 
vill komma, till Kuba, den lilla ön i Mexikanska golfen som 
varken har viktiga naturresurser eller släpper in skrupellösa 
investerare som andra länder i regionen, men som ändå, ända 
sedan slutet av 1700-talet varit och är en drömd strategisk 
munsbit för grannen i norr, USA, som inte kan fördra att de 
misslyckats med sina invasionsförsök och annekteringsplaner. 
Det gick ju så bra med Puerto Rico, som utan att tillfrågas 
blev en permanent, styvmoderligt behandlad del av imperiet 
1898.

Först var det sockret som lockade, sedan övertagandet av 
det kubanska samhällslivet, exporten av gangsters som levde 
gott på sina kasinon och lyxhotell i Havanna och skapade en 
enorm prostitution, som dock tog tvärt slut med den kubanska 
revolutionens seger 1959. Och mer blev det, trots att Kuba 
nästan omedelbart utsattes för det som Saudiarabien, som i 
stort sett äger hela USA, aldrig utsatts för: en ensidigt initie-
rad handelsblockad från USA tänkt att återställa den kolo-
niala ordningen så snabbt som möjligt, men som fortfarande, 
efter 60 års blockad och fördömanden från FN, inte lyckats 
med sitt uppsåt, men som effektivt vingklippt all handel och 
ekonomiska framsteg på ön. Under Covid-pandemin för-
bjöds Kuba till och med att köpa beställda respiratorer från 
Schweiz!

Men trots blockaden blev Kuba istället det enda land utanför 
välståndet där kvinnan har samma ställning som hos oss; ett 
land som på några år utrotade analfabetismen, som har allmän 
skolplikt upp till gymnasiet och fria akademiska studier från 
musikhögskolor till läkarutbildningar, fri hälsovård och 
1 läkare per 170 invånare, som inte har några arméer av 
hemlösa gatubarn, vars patrullerande poliser saknar vapen, 
som stretar på för att fördela sin blockerade ekonomis begrän-
sade inkomster så att alla får del av den, inte minst genom sin 
unika välfärd och som fullvaccinerat nästan hela sin be-
folkning mot Covid 19 med eget toppvaccin!

Omvärldens attityd till Kuba? Ständiga krav på system-
skifte, allmän acceptans av handelsblockaden som kraftigt 
begränsat möjligheterna för kubaner i USA och världen att 
skicka hem pengar till sina släktingar och belägger företag 
som handlar med Kuba med höga böter och förbud att angöra 
amerikanska hamnar. Ständig mediabevakning av minsta lilla 
manifestation av så kallade ”dissidenter” som de flesta kuba-
ner bara fnyser åt. Som ”upploppen” förra året, (vars rappan-
de ledare till och med bjöds in för att tala inför EU parla-
mentet!) som kablades ut i alla medier – trots att de, precis 
som tidigare ”dissidentaktiviteter”, bevisligen regisserats och 
finansierats från Miami och CIA, och vars plan var att bereda 
vägen för en högst odemokratisk väpnad intervention från 
USA. Men den ”folkliga resningen” uteblev, även den här 
gången. Istället kom presidenten Miguel Díaz-Canel ut och 
pratade med demonstranterna, folk blev arga på aktivisterna 
och det hela ebbade ut i ett snopet … ingenting.

Kuba kämpar för att behålla och vidareutveckla sina 
ofattbara landvinningar för att ge människor ett värdigt liv, 
samtidigt som pandemin effektivt satt stopp för turismen, den 
största inkomstkällan, och de hårda USA-sanktionerna håller 
alla nivåer av kubanskt liv i ett ekonomiskt strypgrepp. Det 
dagliga livet har hårdnat – samtidigt som den sociala välfär-
den mirakulöst nog finns kvar. I Saudiarabien fortsätter ett 
ofattbart förtryck av alla former av mänskliga rättigheter utan 
att någon reagerar, människor halshuggs, torteras och förs vin-
ner för gott. Var hörs protesterna över det?

Är det inte dags att låta Kuba och Saudiarabien byta 
plats med varandra på de anklagades bänk, att låta starka 
fördömanden av den saudiska regimen strömma fram från 
alla tongivande länder och stormakter. Att låta politiker och 
företagare från hela världen bege sig till Kuba och se vad som 
är möjligt att skapa ur försvinnande små resurser, och hur 
man kan bidra till att stödja det. Kräv att Saudiarabien snarast 
utlyser demokratiska val och tillåter Amnesty att besöka deras 
fängelser, att alla dissidenter friges och att alla kvinnor ges 
grundlagsskyddad rätt till ett eget jämställt liv utan slöjor och 
förbud! Och att den orättfärdiga amerikanska handelsblocka-
den mot Kuba upphör direkt!

Gör blockaden internationell, FN-stödd, och rikta den mot 
Saudiarabien istället. Då kanske en av världens absolut värsta 
diktaturer äntligen kan ersättas med en demokratisk regering, 
som, precis som den på Kuba, har jämlikhet, värdighet och 
hållbarhet överst på sin agenda! Det skulle vara ett stort steg 
framåt mot en mänskligare värld.

Maria Sandblad

Är det inte dags att låta 
Kuba och Saudiarabien 
byta plats med varandra 
på de anklagades bänk?"

KRÖNIKA
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RÄTTEGÅNGARNA  
I HAVANNA EFTER  

UPPLOPPEN I JULI 2021
129 personer ställdes inför rätta i Havannas provinsdomstol för att ha deltagit 
i upplopp och vandalisering den 11–12 juli 2021 i stadens område Toyo och 
La Güinera. Domarna föll i mars. En av de tilltalade frikändes och en annan 
dömdes till samhällstjänst utan internering. De övriga dömdes till mellan 4 och 
30 års fängelse för våldsamheter som ledde till person- och egendomsskador 
i försök att starta ett uppror mot Kubas regering. De hårdaste domarna gällde 
också uppvigling. Här följer svar på några frågor angående rättegångarna:

Vilken bevisning presentera-
des under rättegångarna? 
• Dokumentation (videor, foton, 
dokument etc., som bl.a. visar om den 
anklagade deltagit eller ej, eller hur han 
eller hon har uppträtt). 

• Vittnesmål (vittnen som vittnar inför 
domstolen och svarar på frågor från 
parterna). 

• Expertutlåtanden (av de tekniker som 
används för att vetenskapligt påvisa 
deltagandet). 

• Den åtalades redogörelse (de har rätt 
att vittna och att svara på frågor från 
åklagaren eller deras advokat om de så 
önskar. De kan besvara frågor endast 
till sin advokat, om de föredrar det).
 
I rättegångarna presenterade och 
diskuterade både åklagarsidan och 
försvaret ett omfattande bevismaterial: 

Åklagarmyndigheten för att styrka sina 
anklagelser och bevisa vars och ens 
medverkan, och advokaterna för att 
kunna erbjuda ett försvar så att deras 
klienters rättigheter tillgodoses. 

Av särskild betydelse var det stora 
antal videor och foton som de anklaga-
de själva publicerat på sociala medier 
och som visade att de direkt deltog i 
händelserna.

Vilka fick de hårdaste  
straffen?
De som direkt deltog i den mest våld-
samma och aggressiva vandaliseringen 
och som bevisades under utredningen 
och rättegången.

De längsta straffen var 30 års fängel-
se för uppvigling. Till detta dömdes två 
personer. Det är bevisat att de båda var 
beväpnade med stenar och flaskor som 
de kastade mot polisstyrkans avspärr-

ning när de gick fram mot dem. Syftet 
var att ta sig till polisstationen Capri, 
ockupera denna och på så sätt försöka 
undergräva den etablerade konstitutio-
nella ordningen och statens säkerhet. 
De båda dömda befanns ha spelat en 
ledande roll i händelserna. En av dem 
är tidigare dömd och den andra är en 
flerfaldig återfallsförbrytare för inbrott 
m.m.

För vilka brott är de läng-
sta straffen tillämpliga och 
varför?
Uppvigling i syfte att genom våld och 
vandalisering förändra den konstitu-
tionella ordningen i landet och därmed 
äventyra statens säkerhet.

Statens säkerhet äventyrades av flera 
skäl. För det första eftersom detta inte 
var isolerade handlingar utan utfördes i 
samförstånd i olika delar av landet, för 
det andra eftersom de anklagade själva 

REPORTAGE

Vi publicerar i sammandrag denna artikel av  
Humberto López

journalist på Kubas TV-nyheter. Han är också advokat.
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öppet uttryckte sin vilja att störta staten 
och landets lagligt etablerade regering, 
och för det tredje eftersom de specifika 
händelserna i Toyo och La Güinera 
framkallade reaktioner utanför landet 
med krav på “humanitärt bistånd” och 
utländsk intervention mot nationen.

Några av de anklagade har också 
under den brottsliga handlingen krävt 
“internationellt humanitärt bistånd” och 
utländskt ingripande.

Har minderåriga dömts?
Nej. Gällande strafflag fastställer i 
artikel 16.2 att åldern för straffrättsligt 
ansvar är 16 år vid tidpunkten för gär-
ningen. I inget av fallen dömdes barn 
under 16 år.

Hur behandlades de yngsta 
åtalade?
I åldern 16 till 20 år dömdes 31 åtalade. 
I samtliga fall tillämpades reglerna 
i enlighet med deras ålder, inklusive 
straffreducering. För 16–18-åringar 
kan straff minskas med upp till hälften 
och för 18–20-åringar med upp till en 
tredjedel. Av dessa ungdomar är en av 
dem flerfaldigt dömd och två har en 
tidigare dom. Tjugotvå var ungdomar 
som varken arbetade eller studerade.

Hade alla åtalade tillgång till 
försvarsadvokat?
Ja, alla. De flesta av dem utsåg själva 
sin advokat. De som inte gjorde det, 
för att de inte kunde eller för att de inte 
ville, tilldelades en offentlig försva-
rare. All ersättning för advokater som 
utses av domstolarna betalas av staten. 
Detta befäster respekten för rätten till 
försvar, som är inskriven i republikens 
grundlag.

Kan domarna överklagas?
Ja, enligt gällande lag och då rätte-
gångarna ägde rum i den provinsiella 
folkdomstolen, har alla möjlighet att 
överklaga till högsta folkdomstolen 
inom tio arbetsdagar från och med den 
dag då domen meddelades.

 

FAKTA
 

11–12 juli 2021 förekom demonstrationer i ett 
dussin tal städer i Kuba. En del av demonstrationer-
na urartade i upplopp med våldsamheter och plund  -
ring. Ledare var personer avlönade av USA, vilket 
ingen gjort någon hemlighet av. Den som på sociala 
medier kan visa hur han krossat ett skyltfönster 
eller vält en bil får betalning från USA.  

Personer som var missnöjda med de allt svårare 
förhållandena under USA:s blockad och pandemin, 
och dessutom kriminella som varken hade arbete 
eller studerade drogs med i upploppen. Allt sam-
ordnades med uppmaningar och falska nyheter i 
sociala medier. Men vissa som deltog gick bara med 
av nyfikenhet utan att riktigt veta vad det handlade 
om.

Händelserna i juli följdes snart av motdemon-
strationer till stöd för Kubas regering med mång-
dubbelt fler deltagare, men om detta rapporterades 
knappast i västvärldens media. Istället spreds foton 
från demonstrationer till stöd för Kubas revolution, 
men med rubriker som påstod att de var mot Kubas 
regering. 

Ansvariga för upploppen arresterades, och rätte-
gångar har pågått i några av Kubas provinsdom-
stolar under vintern. Domstolarna har samarbetat 
för att kunna göra sitt arbete på ett rättvist och 
enhetligt sätt. Domstolarna ser mycket allvarligt på 
våldsamheterna som syftat till att med interventio-
ner från USA störta Kubas regering. 
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LATINAMERIKA

Genom sitt Kuba-besök återgälda-
de López Obrador Kubas presidents 
närvaro som hedersgäst i Mexiko City 
16 september 2021 när Mexiko firade 
211-årsminnet av sin självständighet. 

I Kuba sammanträffade López Obra-
dor både med Kubas president Miguel 
Díaz-Canel och med förre presidenten 
Raúl Castro. Under besöket underteck-
nades ett avtal om att utöka samarbetet 
Mexiko–Kuba, bland annat inom häl-
sovård och kultur. I sitt långa tal i Re-
volutionspalatset i Havanna lov ordade 
López Obrador Kubas vaccin mot 
covid-19 och fördömde USA:s blockad, 
och, som han uttryckte det ”USA:s 
perversa sanktioner mot Kuba”. 

Vid ceremonin i Kubas Revolutions-
palats, där också Kubas vice utrikes-
minister, Josefina Vidal, deltog, mottog 
López Obrador Kubas högsta utmärkel-
se José Martí. President Miguel Díaz-
Canel fäste medaljen på hans bröst.

Tillbaka i Mexiko måndag 9 maj 
tillkännagav López Obrador att mer än 

500 läkare från Kuba ska komma för 
att arbeta i Mexiko, och att Mexikos 
regering kommer att köpa in covid-19 
vaccin från Kuba. ”Det är dags att 
förändra världen”, säger López Obra-
dor. ”Vi kan inte fortsätta med samma 
politik av uteslutning och aggression. 
Vi behöver förena oss alla, söka dialog 
och inte fortsätta att skapa lidande för 
Kubas folk.”

Vid upprepade tillfällen har López 
Obrador kritiserat USA – även person-
ligen i telefon direkt till Joe Biden – för 

MEXIKOS PRESIDENT 
GER SITT STÖD TILL 
KUBA 
President Andrés 
Manuel López Obrador 
kom på statsbesök till 
Kuba söndag 8 maj, 
efter en snabb rund-
resa till andra länder 
i Mellan amerika: El 
Salvador, Guatemala, 
Belize och Honduras. 
Besöket underströk 
Kubas mångåriga goda 
relationer med Latin-
amerikas näst största 
land Mexiko. 

Louise Österlin

Argentina, som innehar det roterande 
ordförandeskapet i de Karibiska och 
Latinamerikanska ländernas samman-
slutning, CELAC, uppmanar till att 
komma över ideologiska skillnader. 
Likadant gör Pueblagruppen.

att inte bjuda in regeringscheferna i 
Kuba, Venezuela och Nicaragua till 
det kommande nionde Amerikanska 
Toppmötet i Los Angeles 8–10 juni. 

López Obrador har förklarat att själv 
kommer han inte att delta vid detta 
toppmöte om inte de tre presidenterna, 
Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro 
och Daniel Ortega bjuds in. Om Miguel 
Díaz-Canel säger López Obrador: 
”Kuba har en fantastisk president, en 
ärlig och hårt arbetande man, en verk-
ligt god människa.”

”Pueblagruppen uppmanar president 
Bidens regering att till nästa Ameri-
kanska Toppmöte i Los Angeles inte 
utesluta regeringarna i Venezuela, Kuba 
och Nicaragua”, sa denna grupp av 
länder i en kommuniké.

CELAC kräver också fullt deltagande

Fo
to

: @
Pr

es
id

en
ci

aC
ub

a

Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   28Tidskrift-KUBA-2-2022 .indd   28 2022-05-23   16:082022-05-23   16:08



29

RICARDO 
ALARCÓN 

(1937-2022)

EN FÖRGRUNDS-
GESTALT I KUBAS 

POLITISKA LIV 
HAR GÅTT UR 

TIDEN

 ”Vi hyllar vår käre Ricardo Alarcón 
för hans hängivenhet för revolutionen, 
partiet, utrikespolitiken och våra äro-
fyllda traditioner.” Bruno Rodriguez, 
Kubas utrikesminister.

 ”Ricardo Alarcón de Quesada, vår 
generations mästare bland diplomater, 
kommer vi alltid att ha djup respekt, 
beundran och oändlig tillgivenhet för. 
Vi tackar för privilegiet och äran att ha 
varit hans lärjungar.” Josefina Vidal, 
Kubas vice utrikesminister. 

 "Ricardo Alarcón var en stor 
patriot och en lysande diplomat för 
den kubanska revolutionen, vars arbete 
han försvarade med passion och solida 
argument och som gjorde vårt folk 
stolt. Hela Kuba sörjer hans bortgång". 
Miguel Díaz-Canel, Kubas president.

Före revolutionens seger 1959 
kämpade Ricardo Alarcón i Kubas 
studentrörelse och i 26 juli-rörelsen 
mot Batista-diktaturen. Därefter har 
han haft nyckelpositioner i Kubas poli-
tiska liv och samarbetade i nära kontakt 
med Kubas presidenter Fidel Castro, 
Raúl Castro och Miguel Díaz-Canel.  

En kort sammanfattning av Alarcóns 
politiska gärning:

1962  Ansvarig vid Kubas utrikesmi-
nisterium för Kubas kontakter på västra 
halvklotet
1965–1978 FN-ambassadör
1978–1988 Vice utrikesminister

Ricardo Alarcón de 
Quesada, anti-impe-
rialist, diplomat och 
revolu tionär, gick bort 
den 30 april i en ålder 
av 84 år. Vi återger  
n ågra  citat från 
kubanska källor på 
twitter:

Havanna 2008: Ricardo Alarcón i samspråk med Mariela Castro vid ett öppet 
seminarium som hölls av Kubas centrum för sexuell upplysning.  
Foto: Martin Österlin

LOUISE ÖSTERLIN

MINNESORD
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1988–1990 Medlem i Kubas delegation 
i fredsförhandlingarna i södra Afrika, 
som ledde till seger i Angola, apart-
heidsystemets avskaffande i Sydafrika 
och Namibias befrielse.
1990–1992 FN-ambassadör, ordförande 
i FN:s säkerhetsråd i februari 1990 och 
juli 1991
1992–1993 Utrikesminister
1993–2013 Ordförande i Kubas Natio-
nalförsamling

Som diplomat tog Ricardo Alarcón 
initiativet till att 1993 författa en första 
text till Kubas FN-resolution för att 
fördöma USA:s kubablockad, den reso-
lution som sedan dess har aktualiserats 
varje år och under snart tre decennier 
antagits med stor majoritet i FN:s gene-
ral församling. När Jesse Helms och 
Dan Burton i USA:s kongress lanserade 
skärpningen av blockaden mot Kuba 
i den så kallade Helms-Burtonlagen 
1996 var Alarcón den som i Kuba arbe-
tade fram en pedagogisk skrift för att 
kubanerna tidigt skulle förstå innebör-
den i Helms-Burton – Slaverilagen.

Ricardo Alarcón arbetade under hela 
sitt liv för fred och mot imperialismen. 
Under flera år var han Kubas represen-
tant i Alliansfria Rörelsens möten. Som 
diplomat deltog han under många år i 
förhandlingar med USA vid sidan av 
den offentliga politiska scenen, vilket 
bland annat beskrivits i boken Back 
Channel to Cuba av William M. Leo-
Grande och Peter Kornbluh, utgiven 
2015. Alarcón noterade hur kontakterna 
med USA:s myndigheter känneteckna-
des av att USA bytte ut sina förhandlare 
för varje ny president, vilket knappast 
var till fördel för kontinuiteten i 
kontak terna, samtidigt som den enda 
person som byttes ut i Kubas delega-
tion var tolken. Men på USA:s sida var 
det tolken som alltid var densamma!

Ett exempel på Kubas informella 
förhandlingar med USA är kampen för 
6-årige Elián González, som kidnappa-
des 1999 av USA-kubaner i Florida, 
och som ledde till att Elián nästa år 
kunde återvända till sin pappa i Kuba. 
Ett annat viktigt exempel är kampen för 

frihet åt de fem kubanerna, som under 
långa år var oskyldigt fängslade i USA 
för påstådda brott mot USA:s säkerhet, 
men som slutligen år 2014 var fria män 
och hade återvänt till Kuba. Att kampen 
för Elián och för ”De Fem” kunde föras 
till seger berodde på det tryck som 
kampanjerna i Kuba och den interna-
tionella solidaritetsrörelsen utsatte 
USA för, och som bäddade för Kubas 
diplomati, där Ricardo Alarcón spelade 
en viktig roll för framgångarna. 

Ricardo Alarcón var känd och älskad 
av kubanerna för sin oförtröttliga 
hängivenhet i arbetet för sitt land och 
sitt folk.

Bara några dagar efter att USA:s presi-
dent Bill Clinton undertecknat Helms-
Burtonlagen i mars 1996 framträdde 
Ricardo Alarcón, ordförande i Kubas 
Nationalförsamling, i kubansk TV och 
gav sin analys av denna mycket om-
diskuterade lag: Slaverilagen. Detta är 
Alarcóns analys och dessutom lagtex-
ten i engelsk översättning.

En ung Ricardo Alarcón tillsammans med Fidel Castro, cirka 1960.  
Foto: Liborio Noval.
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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

KARLSTAD
Pär Letell, 070-095 07 22
pletell47@gmail.com

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

LINKÖPING
Lars-Erik Löf, 070-354 60 35
lars.erik.lof@outlook.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

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
Monica Stenberg, 073-352 98 78
monica.stenberg@telia.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

KONTAKTINFORMATION 
TILL
LOKALAVDELNINGAR
OCH LOKALGRUPPER
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Solidaritetsbrigad till 

KUBA
Studiebesök, föredrag, musik, 
fest. Jordbruksarbete tillsam-
mans med kubanska arbetare 
och solidaritetsvänner från flera 
länder.

Mer info:
www.svensk-kubanska.se

Intresseanmälan:
mail: info@svensk-kubanska.se

• Nordiska Brigaden
14 dec. 2022 – 2 jan. 2023  

Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se 

• 1:a Maj Brigaden 
April – maj 2023  

• Brigaden i CHE:s fotspår
Prel. 2023 i oktober

• Sommarbrigaden 
Juli 2023  




