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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 3/2022  

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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Kubaamerikaner skickar 
sina skollediga barn  

till hemlandet där de inte 
riskerar att skjutas på 

öppen gata utan kan leka 
utan risk. Och som en 

städerska  
nyligen sa till oss:  

”Ingen kuban lägger sig  
utan att ha ätit.”

LEDARE
VI LÅTER DEM 
INTE KROSSA 
VÅRA DRÖMMAR!
De rika länderna i världen, 
med knappt tjugo pro-
cent av befolkningen, 
lägger beslag på mer än 
80 procent av världens 
samlade inkomster. De 
resterande drygt 80 pro-
centen av invånarna får 
dela på knappt 20 procent 
av tillgångarna, enligt 
FN-organet UNDP. De rika 
hindrar effektivt de fat-
tiga länderna från att ut-
vecklas och därmed ta en 
större del av rikedomarna 
i anspråk. 

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

En djupt orättvis värld!  
1 procent av världens befolkning äger 
mer än de övriga 99 procenten. Några 
få mångmiljonärer skjuter ut sig en 
stund i rymden för skojs skull medan 
miljoner rotar i avskräde efter mat.  
Si f f   ror och fakta som dessa skulle kun-
na fylla sida upp och sida ner.
Med en jämnare fördelning skulle 
hela världens befolkning kunna ha ett 
drägligt liv. Är det inte groteskt, så säg. 
Klyftorna fortsätter att öka snabbt både 
inom och mellan länderna. Pandemin 
har, med politikernas benägna bistånd, 
ytterligare fördjupat den avgrund som 
skiljer fattiga från rika. 

Företag, banker, media ägs av  
samma lilla klick
Om det inte vore för tusentals TV- 
och radiokanaler, dags-, vecko- och 
månadstidningar, filmer, nyhetskanaler, 
”experter” och politiker som mörkar 
verkligheten, skulle vår absurda värld 
framstå klarare i all sin grymhet och 
människofientlighet. 

Att bolagsmediernas uppgift är 
att tjäna makten visas av detta citat: 
"Vi ska inte ha någon chefredaktör 
som inte vet att lära journalisterna 
vilken hand som matar dem", sa Peter 
Wallenberg, ägare till Svenska Dag-
bladet, som retade sig på tidningens 
självständiga journalistik och sparkade 
chefredaktören Bertil Torekull.  

Kapitalism eller folkmakt?
De flesta människor vill ha minskade 
klyftor. De flesta vill inte ha privatise-
ringar eller vinstdriven vård och skola. 
Ändå får vi just det. Detta kallas för 
”demokrati”. Men låt oss kalla det för 
vad det är - kapitalism, nyliberalism 
och fåtalsvälde. Medan demokrati, dvs. 
”folkmakt”, är något helt annat.  

Kapitalismen dominerar vår planet. 
Men så finns det en liten uppkäftig ö 
som visar att man kan sätta människo-
värde före profit. Att hälsovård, kultur, 
trygghet och utbildning är viktigare än 
möjligheten att välja mellan tjugo sor-
ters tandkräm och trettio olika elbolag. 
Att tekniska framsteg ska gynna män-
niskan, inte några börsklippare.  Att 
medvetenhet, kunskap, humana värde-
ringar, solidaritet och aktivt deltagande 
i samhället är verklig folkmakt.  

Att det finns alternativ till det system 
som ökar klyftorna och förstör våra 
livsbetingelser i rasande takt accepteras 
inte av den lilla rika minoriteten som 
också äger medierna. Ett sådant exem-
pel måste krossas.  

Landet är i kris
I mer än 60 år har Kuba utsatts för 
krigshandlingar. Landet står inför 
enorma utmaningar. Efterverkningarna 
av pandemin; utvecklingen i världen 

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

med ökade livsmedels-, bränsle- och 
transportpriser; naturkatastrofer och, 
framför allt, den mördande blockaden, 
lamslår Kubas ekonomi. Det handlar 
om faktorer som kubanerna inte kan 
styra över.  

Sedan Trump har USA med hundratals 
nya lagar och dekret koncentrerat sig 
på att med ren piratverksamhet i kom-
bination med sanktioner strypa Kubas 
tillgång till bränsle och alla viktiga 
inkomstkällor. USA försvårar, hindrar 
och saboterar handel, penningförsän-
delser, turism och de kubanska interna-
tionella medicinbrigaderna. Och som 
dödsstöt satte Trump under sin sista 
vecka som president upp Kuba på listan 
över länder som sägs stödja terrorism. 
Absurt. USA har utsatt Kuba för otaliga 
terroristangrepp med många döda som 
följd. Kuba har aldrig genomfört ett 
enda terroristattentat mot USA. Biden 
traskar sorgligt vidare i Trumps fotspår.  
 
Terrorstämplingen gör att Kuba 
helt utestängs från den internationella 
finansmarknaden och ytterst få företag 
vågar investera på ön p.g.a. risken för 
att drabbas av USA:s sanktioner. 
 
Samma krafter som stryper lan-
det pekar finger och skriker om hur 
fattigt det är. Och visst är det fattigt. 
Återkommande strömavbrott, varubrist 
med långa köer och inflation som följd, 
ett transportsystem som går på knä-
na - allt det plågar kubanerna. Många, 
framförallt ungdomar, resignerar och 
lämnar Kuba. Inte av politiska, utan av 
ekonomiska skäl. Ungdomarna lockas 
av den glittrande bilden av USA á la 
Hollywood. Inte av den tillvaro som 
17 miljoner hemlösa och 50 miljoner 
fattiga lever under i detta kapitalismens 
skyltfönster. Högutbildade, som fått sin 
utbildning gratis av kubanska staten, 
lockas med välbetalda jobb utomlands. 
Det är tragiskt men inget att förvåna sig 
över.  

Kubanerna håller ut
Trots alla brister och svårigheter 
stannar de allra flesta. Trots köer och 
brist på allt så får barn upp till sju år 
fortfarande sin mjölk, de går alla till 
sina skolor i välstrukna skolunifor-

mer, hälsovården är fortsatt gratis och 
lättillgänglig, även om det råder brist 
på utrustning och mediciner. Kulturen 
flödar. Kubaamerikaner skickar sina 
skollediga barn till hemlandet där de 
inte riskerar att skjutas på öppen gata 
utan kan leka utan risk. Och som en 
städerska nyligen sa till oss: ”Ingen 
kuban lägger sig utan att ha ätit.” 

Världen är i kris. Som alltid drabbas 
de fattigaste värst. Inflation, stigande 
livsmedels- och bränslepriser har gjort 
att ytterligare 120 miljoner hamnat un-
der fattigdomsstrecket under pandemin 
enligt Oxfam.   

Kuba har en regering som arbetar 
intensivt för att förbättra folkets livs-
villkor. President Miguel Díaz-Canel 
har gjort sig populär i breda folklager 
genom att han ständigt reser runt i lan-
det och pratar med medborgarna. Han 
lyssnar och betonar vikten av folkets 
deltagande i landets styrelse.  

Ständigt pågående  
mediekampanj 
Medan varje liten missnöjesyttring i 
Kuba uppmärksammas av världens 
medier så tiger samma medier om 
mångfalt större protester i t.ex. Ecua-
dor, Guatemala, Haiti, Panama eller 
Brasilien. Om tio personer i Kuba 
skriker slagord mot regeringen så slås 
det upp av de stora medierna. Men 
när tiotusentals demonstranter i andra 
latinamerikanska länder tar till gatorna, 
när de bemöts med militärfordon, tår-
gas, misshandlas, våldtas och skjuts till 
döds, hörs inget från dessa medier. 
Det är viktigt att inse den roll som 
medierna spelar. De är inget annat än 
nödvändiga propagandaorgan för att 
upprätthålla det nuvarande systemet i 
världen; det system som gynnar ägarna 
som själva tillhör den lilla rika klicken. 

Kubas stora betydelse
Vi som inte bara drömmer, utan arbetar 
för en värld där alla har människovär-
de och värdighet, vi kan inte tillåta 
ex emplet Kuba duka under. Det av 
världens härskande så hett efterläng-
tade ”regimskiftet” får inte hända. Det 
skulle vara ett hårt slag mot hoppet om 
en bättre, humanare och långsiktigt 

hållbar värld. Därför behöver solidari-
teten med Kuba stärkas.  

I dessa dagar genomför Svensk- 
Kubanska sin road-trip med ”Kubabus-
sen” som stannar på ett 20-tal orter. Vi 
deltar i eller arrangerar Fredslopp. Vi 
arbetar med att samla in sjukvårdsma-
terial, IT-prylar och verktyg av alla de 
slag för att under hösten skicka ytterli-
gare en container till Kuba.  

Visst är det en droppe i havet. Det 
Kuba behöver är att blockaden hävs. 
Det sprider vi ständigt information 
om också när vi samlar in till våra 
nödsändningar. Vi är del i en interna-
tionell solidaritetsrörelse för Kuba. 
Enbart i Europa samlade vi pengar till 
6 miljoner kanyler för vaccination mot 
Covid-19. Det gjordes via samarbets-
organisationen mediCuba-Europa. 
Tillsammans med insatser från olika 
håll i världen växer vår droppe i havet 
och blir till en betydelsefull flod. Och 
dessa insatser visar kubanerna att de 
inte står ensamma.  

Bidra du också, oavsett om det är med 
pengar, solidariskt arbete eller genom 
att sprida kunskap om det Kuba vars 
verklighet medierna förtalar, förvränger 
eller förtiger.  

Eduardo Galeano, författare och 
journalist från Uruguay: 
”Kuba är ett förbjudet land, 
inte på grund av sina många 
och stora brister. Det är ett 
förbjudet land för att det är ett 
exempel på värdighet, för att det 
är ett litet och fattigt land som 
har lyckats överleva 12 USA-
presidenter som velat äta det 
till lunch med kniv och gaffel. 
Förutom att det blivit en symbol 
för värdighet så är det världens 
mest solidariska land."  
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KUBA AGERAR FÖR 
ATT FÖRBJUDA 
KÄRNVAPEN
FN:s konvention om kärnvapenförbud, TPNW, trädde i kraft den 22 januari 
2021. Bakom konventionen står en världsom spännande rörelse för fred och 
kamp mot ett framtida kärnvapenkrig. 

Konventionen förbjuder utveckling, 
förvaring, transport, användning och 
hot om användning av kärnvapen. När 
FN:s generalförsamling höll omröst-
ning om konventionen 7 juli 2017 var 
Sverige bland de länder som röstade ja, 
men Sverige har senare, efter påtryck-
ning från USA, valt att inte skriva  
under. Enligt sajten Nuclear Weapons 
Ban Monitor (https://banmonitor.org) 
hör Sverige till de länder ”som inte 
bestämt sig” och har markerats med gul 
färg.

Enligt sajten ovan var läget den 21 
juni 2022 följande: 

GRÖNT – 70 procent av världens 
stater stödjer TPNW konventionen om 
kärnvapenförbud. Hela Afrika är grönt 
och nästan hela Latinamerika.

RÖTT – 21 procent stödjer inte kon-
ventionen. Det är naturligtvis alla stater 
som själva har eller förmodas ha kärn-
vapen och alla NATO-stater. Europas 
karta är övervägande röd:

GULT – 9 procent hör till dem som 
inte bestämt sig. I Europa hör Sverige 
och Finland dit. Blir vi också röda om 
vi går med i NATO?

Att nästan hela Latinamerika är 
grönt, med undantag för Argentina 
som inte bestämt sig och alltså är gult, 
har en stor del av sin förklaring i Kubas 
agerande i CELAC, den Latiname-
rikanska och Karibiska Gemenskapen. 
I CELAC ingår alla 33 stater (utom 
Jair Bolsonaros Brasilien som utträdde 
2020). Men på CELAC:s toppmöte 
mellan ländernas statschefer i Havanna 
i januari 2014, när Brasilien fortfarande 
var med, förklarades Latinamerika och 
Karibien på initiativ från Kuba att vara 
en Fredens Zon – ZONA DE PAZ.

Detta innebär att länderna i Latin-
amerika förbundit sig att söka fredliga 
lösningar på alla kontroverser som 
kan uppstå och aldrig hota att ta till 
våldsmetoder. Folken i Latinamerika 
och Karibien upprätthåller vänskapliga 
relationer och samarbetar med varandra 
oavsett om länderna har olika politiska, 
ekonomiska eller sociala samhälls-
system. Länderna främjar tolerans och 
fredlig samlevnad som goda grannar.

Tänk om hela världen  
kunde ansluta sig till en 
sådan fredsförklaring!

Kuba står upp för dessa värderingar 
i alla internationella sammanhang. Ett 
aktuellt exempel var när Kubas utrikes-
minister Bruno Rodríguez talade vid en 
stor konferens i Wien den 21 juni 2022, 
den första som hållits mellan de ”grö-
na” staterna. Notera på Europakartan 
att Österrike är nästan det enda gröna 
landet. 

Tidskrift-KUBA-3-2022  .indd   6Tidskrift-KUBA-3-2022  .indd   6 2022-08-11   17:312022-08-11   17:31



7

60 år sedan Missilkrisen

Nu 60 år senare står världen inför 
en ännu större kris, och det finns 
en uppenbar risk att denna kris 
okontroller bart utvecklar sig till ett 
storkrig mellan USA/NATO och 
Ryssland/Kina där kärnvapen till slut 
kommer till användning.

Parallellen mellan nu och då är 
påtaglig: 1962 såg sig USA hotat av 
att Sovjetunionen börjat placera ut 
kärnvapen på Kuba. Idag – eller rättare 
sagt sedan flera år tillbaka – känner 
sig Ryssland hotat av att NATO kryper 
allt närmare inpå landets gränser. Ett 
Ukraina i NATO:s händer innebär att 
USA kan placera kärnvapen inom 5 
minuters flygtid från Moskva.

Sovjetunionen backade ut från Kuba 
1962 och återtog sina missiler, men 
USA/NATO backar inte en tum från sin 
hotfulla strävan att närma sig Ryssland. 

Låt oss rekapitulera vad som hände i 
Kuba i början av 1960-talet:

I april 1961, alltså cirka ett och ett 
halvt år innan missilkrisen, hade USA 
försökt sig på en militär invasion av 
Kuba för att störta Kubas regering och 
installera en marionettregim i vars 
trådar man kunde hålla.

 
 
 
 
Här är några citat från  
Bruno Rodríguez tal i Wien:

”Vi lever i en absurd värld som slösar 
bort orimligt stora resurser på krigsma-
teriel, inklusive kärnvapen, samtidigt 
som åtagandena om utvecklingsbistånd 
inte uppfylls, polariseringen av rikedo-
mar ökar oproportionerligt och miljon-
tals människor fortsätter att drabbas av 
hunger och fattigdom.”

”Att helt och hållet avskaffa kärn-
vapen på ett öppet, kontrollerbart och 
oåterkalleligt sätt är och måste förbli 
den högsta prioriteringen på nedrust-
ningsområdet. Det är det enda sättet att 
garantera att mänskligheten aldrig mer 
kommer att drabbas av dessa vapens 
fruktansvärda konsekvenser.”

”Vi förtjänar och behöver en värld 
med varaktig, rättvis och hållbar fred 
för alla. En värld fri från kärnvapen, för 
nuvarande och framtida generationers 
skull.” 

Idag har 65 stater ratificerat FN-kon-
ventionen om förbud mot kärnvapen. 
Kuba gjorde det den 30 januari 2018. I 
sitt tal sa Bruno Rodríguez att han var 
stolt över att Kuba var ett av de första 
länderna i världen att ratificera konven-
tionen. 

Risken för ett framtida kärnvapenkrig 
skulle minska betydligt om alla kärn-
vapenstater förklarade sig vara beredda 
att aldrig starta ett sådant krig. Kina 
och Indien har sedan länge förbundit 
sig att inte göra det och har anslutit 
sig till policyn om att inte gå först till 
anfall (NFU, no first use). Ryssland 
har inte anslutit sig till NFU, men har 
genom officiella kanaler förklarat att 
man inte kommer att gå till attack utan 
att först ha provocerats. USA och andra 
kärnvapenländer har däremot inte av-
givit någon liknande förklaring.  
 
Louise Österlin

”Dagar då världen 
stod inför ett kärnva-
penkrig.” Så har medier-
na beskrivit händelser-
na i oktober 1962. 
Rubriken har ofta varit 
”Kubakrisen”, som om 
det var Kuba som bar 
skulden och inte kärn-
vapenmakterna. Den 
korrekta beteckningen 
är istället missilkrisen.

Kuba slog tillbaka invasionen i 
Grisbukten efter 72 timmar. Men efter 
nederlaget tog USA nya tag och lanse-
rade en lång rad fientliga attacker för 
att få Kuba på fall så att en ny invasion 
skulle kunna företas med ett för USA 
mer framgångsrikt slut. Kubas gränser 
kränktes oupphörligen. Strategiska mål, 
som industrier och kommunikationer 
angreps, med stora skador och förluster 
i människoliv som följd. Det var den 
så kallade Operation Mongoose som 
sikta de på en ny invasion i oktober 
1962.

Kuba behövde stärka sitt försvar. 
Sovjetunionen erbjöd hjälp, och bidrog 
med alla slags vapen, patrullbåtar, 
flygplan och annan militär utrustning. 
Under sommaren 1962 övertalades 
Kuba att även ta emot kärnvapen, vilket 
ju inte behövdes för försvaret, men 
Kuba gick till slut med på det för att 
stärka motkrafterna mot USA som hade 
kärnvapenbaser runtom i världen, också 
nära Sovjetunionen.

Sovjetunionen skeppade i september 
1962 över 42 medeldistansmissiler 
med räckvidden ca 220 mil (typ R-12) 
som skulle kunna nå Washington och 
New York från Kuba. Avsikten var att 
under oktober–november fortsätta med 
18 missiler med räckvidden ca 450 mil 
(typ R-14) som skulle kunna nå USA:s 
västkust från Kuba. Men den 16 okto-
ber hade president Kennedy fått se ett 
fotografi taget två dagar tidigare med 
spionflyg över Kuba. Fotografiet visade 
missilinstallationer i Pinar del Río på 
västra Kuba. Därmed var missilkrisen 
ett faktum.

President Kennedy beslöt om en 
flottblockad mot Kuba för att stoppa de 
missiltransporter som var på väg. USA 
hävdade att Kuba måste skicka tillbaka 
alla ”offensiva” vapen – dvs. alla 
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1961, året före missilkrisen: Exilkubaner hade under en längre tid rekryte-
rats i Florida och flugits till ett träningsläger i Guatemala. Efter genomgång-
en träning flögs de sedan vidare till Puerto Cabezas i Nicaragua, varifrån 
invasionsförsöket mot Kuba startade i april 1961. Invasionen slogs tillbaka 
efter några dygn. Men kubanerna visste att försöket skulle göras om, och de 
behövde stärka försvaret av sitt land.

kunna normaliseras. Om dessa krav 
uppfylldes, förklarade Kuba, skulle 
landet inte ens behöva någon armé!

• Slut på USA:s ekonomiska blockad  
  av Kuba,
• slut på all undergrävande verksamhet 
  och alla angrepp mot Kuba,
• slut på pirataktioner från baser i USA 
  och Puerto Rico,
• slut på USA:s intrång i Kubas luftrum 
  och territorialvatten och
• stängning av Guantánamobasen och 
  återlämning av det ockuperade om - 
  rådet till Kuba.

USA svarade inte ens på dessa krav, 
och inget av dem har heller upp-
fyllts under de nu snart 60 år som gått 
sedan missilkrisen. Istället har den 
ekonomiska blockaden skärpts och 
fientlig heterna och terrorangreppen 
har fortsatt, intrången i luftrum och 
territorialvatten har fortsatt och USA 
har ytterligare befäst sin ställning i 
Guantánamobasen. 

Louise Österlin 

Kuba menade att det var genomfalskt 
att beteckna vissa vapen som “offen-
siva” och andra som “defensiva”. I 
ett långt tal den 23 oktober 1962 som 
sändes i kubansk radio och TV sa Fidel 
Castro: “Vilka vapen är offensiva? Och 
vilka är defensiva? De gevär som kom 
till Grisbukten var offensiva vapen: 
bazookas, granater, granatkastare. 
Kulorna, knivarna och de Sherman-
strids vagnar de landsatte var offensiva 
vapen. Men våra gevär, granatkastare 
och stridsvagnar var defensiva. Det 
som bestämmer den offensiva eller 
defensiva karaktären på vapnen är inte 
deras form utan deras användning. Vi 
använde våra vapen för att försvara oss, 
så våra gevär och kanoner var defensi-
va. De gevär och kanoner de hade med 
sig var offensiva.”

Löftet från USA att inte invadera Kuba 
lämnades utan några som helst garan-
tier. Kuba angav fem krav på USA för 
att relationerna mellan länderna skulle 

missiler men även 42 bombplan av typ 
IL-28 – till Sovjetunionen och att inga 
fler sådana vapen skulle tillåtas passera 
innanför blockadens inringning. I för-
hand lingar med USA gick Sovjetunio-
nen med på detta. Förhandlingarna  
skedde över huvudet på Kuba som 
varken konsulterades eller informera-
des.

I utbyte gav USA ett löfte att inte inva-
dera Kuba. USA lovade också att dra 
tillbaka sina Jupiter-kärnvapenmissiler 
från Turkiet och Italien, vilket gjordes 
ett halvår senare. I propagandan i USA 
talades det dock tyst om denna “efter-
gift” åt Sovjetunionen, vilket skulle 
skada president Kennedys image som 
stark ledare och den som kunde sätta 
hårt mot hårt i detta kritiska läge. Vi 
kan emellertid notera att tillbakadra-
gandet av de föråldrade Jupitermissi-
lerna inte hade någon större betydelse. 
USA hade modernare robotar som 
kunde avfyras från Polaris-ubåtar. 

Förlaget Pathfinder har publicerat 
denna bok av den kubanske histo-
rikern Tomás Diez Acosta som 
beskriver missilkrisen från Kubas 
horisont. 
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Tocororo, som tillhör familjen quetzal, är 
Kubas nationalfågel eftersom den i sina 
fjädrar återger flaggans färger: rött, blått 
och vitt, som symboliserar revolutionens 
ideal. Foto: Anne-Saturnino Miranda/Px

 
TOCORORO, KUBAS 
NATIONALFÅGEL 
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Åtta kubaresenärer från 
Sverige kom till Havan-
na den 18 april. Efter en 
vecka reste fem av dem 
vidare med buss till 
Holguín i Oriente, öst-
ra Kuba. De andra tre 
stannade i Havanna för 
att delta i Första Majbri-
gaden. Martin Arovén i 
Holguín-gruppen berät-
tar:

Under vistelsen i Havanna besökte vi 
Finca Marta, 20 km väster om staden. 
Det är ett agroekologiskt projekt som 
startade för drygt tio år sedan av dr 
Fernando Funes, agronom och dok-
tor i ekologi. Han är internationellt 
erkänd och hade forskat i ämnet under 
20 år innan han startade sitt projekt. 
Det började med åtta hektar och 
omfattar nu arton. Projektet har idag 
drygt 30 medarbetare sysselsatta inom 
grönsaks- och fruktodling, biodling, 
uppfödning av nötkreatur och hästar 
samt agroturism. Finca Marta utgör 
ett system av produktion, bearbetning, 
marknadsföring och konsumtion. Ny 
teknik och infrastruktur utforskas för 
att modernisera verksamheten. Läs mer 
på www.svensk-kubanska.se, sök på 
Finca Marta. 

Resan till Oriente
25 april påbörjade vår grupp på fem 
personer en 14 timmars bussresa mot 
Holguín. Resan försenades ca två 
timmar när bussen fick punktering. Mitt 
i natten fick passagerarna en lektion i 
hur man med enkla hjälpmedel plockar 
fram ett stort tungt reservhjul och byter 
ut det punkterade. Det imponerade på 
många. Någon bärgningsbil eller kran-
bil var inte att tänka på. 

27 april startade Solidaritetsbrigaden 
i Oriente, som pågick under 17 dagar 
i fem olika provinser i östra Kuba. 
Programmet var intensivt med många 
studiebesök och klimatet var hett. Vi 
besökte specialskolor för barn, sjukhus, 
privata jordbruksprojekt, sociala orga-

nisationer, museer och historiska mi n-
nes  platser. Vi bjöds på underhållning 
från kulturskolor. Värdar för vår brigad 
var Kubas vänskapsinstitut ICAP:s 
provinsfilialer i Holguín, Guantánamo, 
Santiago, Granma och Las Tunas. Här 
följer något av det vi fick uppleva: 

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD  
I ÖSTRA KUBA

REPORTAGE

Dr Fernando Funes, agronom och doktor i ekologi, visade oss sina ekologiska  
odlingar i Finca Marta. Foto: Martin Arovén

I Havanna besökte vi Centro Fidel Castro Ruz, ett museum om Fidel Castros 
liv och gärning. Museet invigdes i november 2021. Se artikel om Centro Fidel i 
Tidskriften Kuba nr 1/2022. Foto: Martin Arovén
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Empresa Productos del Valle är ett 
nytt privat medelstort företag beläget 
i Mayabedalen en bit utanför Holguín. 
Huvuddelägare är 39-årige Esteban 
Sánchez Gómez. Här produceras tomat-
puré, vitlökspasta, vinäger, pickles och 
andra konserver.  
 
I år planeras en produktion på 20-30 
ton per månad. Man har tecknat ett 
30-tal kontrakt och arbetar nu med att 
montera en ugn som ska mång dubbla 
produktionen och förbättra kvaliteten. 
Esteban är civilingenjör med utbildning 
i datavetenskap. Han läser just nu på en 
juristexamen. Hans 15 medarbetare har 
en lön som ligger över genomsnittet. 
Samtliga har en personlig arbetstelefon.

La Taberna, ekologiska  odlingar 
Vi besökte La Taberna i Holguín, där 
man odlar medicinalväxter. På bilden 
arbetar vi i odlingarna som tillfälliga 
volontärer tillsammans med läkar-
studenter från Angola, Ruanda, Fiji, 
Komorerna, Antigua och Barbuda, 
Surinam och Barbados. Företaget, som 
lyder under Jordbruksministeriet, har 
på sin önskelista en industriell destilla-
tor för att genom destillering få fram 
oljan ur medicinalväxterna, vilket ger 
en produkt av bättre kvalitet och är 
skonsammare mot råvaran än genom 
perkolation (silning och filtrering) som 
man använder idag. 

Vi fick arbeta som volontärer i medicinalväxtodlingen La Taberna.  
Foto: Margarita Vega 

Våra svenska flaggor syntes i Första Maj-manifestationen i Holguín med över 
250 000 deltagare. Cuba vive y trabaja – Kuba lever och arbetar – var manifesta-
tionens budskap. Foto: Yamila Fernández

Besöket i Versalles, ett av Santiagos 
bostadsområden, blev högtidligt men 
ändå mycket vänskapligt. Vi möttes av 
lokala politiska och sociala ledare. Det 
skedde just vid tidpunkten för gas-
explosionen i hotell Saratoga i Havanna 
där ett 40-tal människor miste livet. 
Hela Kuba var bedrövat, en sorg som vi 
delade. Två dagars landssorg utlystes.

Den 2 maj deltog vi ett stort möte 
mot USA:s blockad, där representan-
ter för Kvinnoförbundet FMC och 
CDR -kommittéerna för revolutionens 
för svar i Holguín och personligheter i 
provinsen deltog. Deltog gjorde också 

Resenärerna till Oriente: Maria
Kjellsson, Mia Stubbendorff,
Martin Arovén, Margarita Vega 
och Jan Strömdahl. Foto: Arnaldo 
Vargas

utländska medicinstudenter i Holguín. 
Vid mötet fick vi i Svensk-Kubanska 
Föreningen ett erkännande för solida-
ritetsarbetet i Sverige, som är väldigt 
uppmärksammat och upp skattat. 
Våra två containrar nämn des och 
insam lingen till kanyler för covid-
vac cineringen, men även stödet via 
mediCuba-Europa.  

I kuststaden Gibara i provinsen Hol-
guín togs vi emot av stadens myndig-
heter från Folkmakten med kommun-
församlingens vice ordförande Andrés 
Rivas i spetsen. Förutom finanskrisen 
och USA:s blockad mot Kuba i mer än 
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stördes delar av staden av en orkan. För 
att möta klimatförändring arna i trakten 
prioriterar man skyddet av mangrove-
träsken. Miljöministeriet ansvarar för 
detta som en del i projektet Tarea Vida. 
Naturen, ekologiska resurser och land-
skapsresurser bevaras i skyddade områ-
den: natur-reservat, nationalparker och 
ekologiska reservat. Reserva Ecológica 
Caletones, är ett sådant reservat beläget 

sex decennier lider denna del av landet 
svårt av klimatförändringar såsom 
allt längre torrperioder, jorderosion 
och salt vattenintrång, vilket lett till 
förlust av kustterritorier. Dessutom 
har havs nivån stigit snabbt. Orkan-
aktiviteten har ökat, vilket har skapat 
över svämningar och andra extrema 
väderhändelser, med potentiell fara för 
natur och bebyggelse. År 2008 för-

vid gränsen till provinsen Las Tunas. 
Staden Gibaras ekonomi bygger på tu-
rism, fiske och jordbruk. Stadsarkitek-
ten, som också är stadens konservator, 
visade runt och berättade om stadens 
kultur och historia. Hamnrestaurangen 
El Faro serverade en utsökt räktallrik. 

Universitetspolikliniken Máximo 
Gómez Báez i Holguín 
Vi besökte universitetspolikliniken 
som är en stor institution med fler 
än 600 medarbetare och bas för 31 
familje läkarmottagningar i Holguín 
med omgivning. Dr Niurka Aguile-
ra Batallán, som är specialist inom 
allmänmedicin sedan 1989, informe-
rade om familje läkarsystemet, arbetet 
mot covid-19 och om Henry Reeve -
brigadens uppdrag utomlands. Hon 
hade arbetat i Henry Reeve-brigader i 
Zambia, Namibia och Guatemala. Dr 
Aguilera är också chef för klinikens 
undervisning och forskning. Hon be-
rättade hur man bidrar till utbildningen 
av nya läkare och tekniker, inklusive 
specialister. Det unika var att studenter-
na redan från första studieåren erbjuds 
att delta i forskning, som de sedan kan 
fortsätta efter examen. Examen tar 
man på läkarhögskolorna ute i landet. 

Mannen med Sveriges flagga är Andrés Rivas, vice ordförande i Gibaras 
kommun församling. Foto: Arnaldo Vargas

Kommittén för revolutionens försvar, CDR, i Villa Nueva, en stadsdel i Holguín, bjöd oss på egna bakverk och un-
derhållning framförd av barn och ungdomar. Man presenterade också kvarterets projekt Renacer med hantverksarbeten som 
barn och vuxna tillverkat av garn och tyger med mera, som man fått från containerdonationerna. Foton: Margarita Vega
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Dr Aguilera, tillika ledamot i Kubas 
nationalförsamling, berättade om 
hur studenterna deltog i att bekämpa 
covid-19-pandemin och hur de senare 
arbetade i vaccinationskampanjen. 
Läkaren Cecilia Krikorian, specialist i 
allmänmedicin och med diplom i oftal-
mologi (ögonsjukdomar), redogjorde 

för sin långa historia av solidaritet som 
går tillbaka till 2003 med en första resa 
till Guatemala, sedan Venezuela och 
Brasilien. Läkaren Juan Manuel Ordaz 
hade nyligen arbetat i sex månader med 
Henry Reeve-brigaden i Mexiko, där 
han kämpade mot covid-19. 

Lucía Íñiguez Landin är ett modernt 
sjukhus i Holguín med avancerad 
teknik och erfarna specialister inom 
transplantation, oftalmologi, intern-
medicin, geriatrik, neurologi, reuma-
tologi, hematologi samt kirurgi och 
neuro kirurgi. Sjukhuset har provins-
ansvar för covid-bekämpningen. Här 
bedrivs även ataxi-studier (svårig-
heter för patienten att samordna sina 
kroppsrörelser). På sjukhuset utförs 
behandling av diabetespatienter med 
Kubas egen medicin Heberprot-P mot 
diabetesfot. 

CIRAH sjukhuset Carlos Juan 
Finlay CIRAH står för Centro para la 
Investigación y Rehabilitación de las 
Ataxias Hereditarias. 
I Holguín besökte vi detta sjukhus 
som är unikt i landet och funge-
rar som ett centrum för forskning 
och rehabilitering av nedärvd ataxi. 
Sjukhuset inrätta des år 2000 på Fidel 
Castros initiativ som svar på den höga 
förekomsten av denna sjukdom i Hol-
guín-provinsen, särskilt i orten Bágua-
nos. Sjukhuset har uppmärksammats 
internationellt för sin höga vetenskapli-
ga nivå och utmärkta resultat inom 
forskning och vård. Här genomförs 
specialiserade konsultationer, neuro-
fysiologiska studier samt fysiska, 
kogni tiva och logopediska rehabili-
teringsåtgärder, vilket ger patienten 
kunskap om sin prognos och vilka 
möjligheter som finns till behandling. 
Vi imponerades av hur behand ling kan 
ges redan innan patienten är född och 
vi uttryckte vår beundran för allt som 
CIRAH-sjukhuset gör trots de hinder 
som USA:s blockad innebär. Det svar 
vi fick var ”att det som aldrig saknas 
är vårt totala engagemang för dem 
som behöver oss så mycket”. USA:s 
blockad mot Kuba hindrar inköp av 
mediciner och diagnostiska hjälpmedel 
för behandling av patienter som lider 
av spinocerebellär ataxi typ 2. 
 
Martin Arovén

I Holguín mötte vi elever och lärare i LeThi Rieng, en skola för barn med
intellektuella funktionshinder. Lärarna betonade samarbete mellan skolan,
familjen och samhället till stöd för undervisning och pedagogik. Till skolan
hör även trädgårdsodlingar där elever och lärare arbetar tillsammans.
Foto: Martin Arovén

I Santiago besökte vi skolan Amistad Cuba-Vietnam, en specialskola för 
barn med fysiska och motoriska funktionsnedsättningar. Därifrån fick jag med 
mig uttrycket ”ett yrke byggt på kärlek”. Foto: Martin Arovén
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USA:s  
LÖGNAKTIGASTE 
LÖGN OM KUBA 

Det är en lögn som drabbar Kuba 
hårt ekonomiskt. Företag som stått i 
be grepp att knyta affärskontakter med 
Kuba eller göra investeringar i Kuba 
har fått kalla fötter och dragit sig ur av 
rädsla för repressalier från USA. Att 
sätta upp Kuba på listan var en av de 
sista sakerna som Trump-regeringen 
genom utrikesministern, som är ansva-
rig för frågan, såg till att få gjort åtta 
dagar innan Joe Biden tillträdde som 
president 20 januari 2021. Joe Bidens 
administration har ännu inte strukit 
Kuba från listan.  
 
Kubas vice utrikesminister, med 
speciellt ansvar för USA, Carlos 
Fernández de Cossío har sagt: ”Inom 
drygt 30 dagar efter att USA satte upp 
Kuba på listan över stater som sponsrar 
terrorism så sade fler än 30 institutioner 
utanför USA upp sina kommersiella 
förbindelser med Kuba i rädsla för 
sanktioner från USA.” 

USA har nu fyra stater på sin lista:  

• Kuba stod på listan åren 1982–2015,  
    men ströks 2015 under president 
    Obamas regeringsperiod. Trump- 
    regeringen satte in Kuba på listan  
    igen i januari 2021. 
• Syrien har stått på listan sedan 1979.
•  Iran sedan 1984.
•  Nordkorea sedan 2017. 

Sedan revolutionen har kubanskt terri-
torium aldrig använts för att ge skydd 
åt terrorister eller för att organisera 
terrorism mot något annat land, inte 

heller mot USA. Istället är det Kuba 
som i åratal har utsatts för terrorism 
från USA. Kuba har aldrig, varken i 
ord eller handling, angripit någon de-
mokratiskt vald regering i något annat 
land, men det har USA gjort upprepade 
gånger. Kuba har gett stöd till folkliga 
uppror mot diktaturer (till exempel 
Nicaraguas Somozadiktatur på 1970- 
talet). Kuba gav också stöd till Angolas 
regering som begärde det när landet 
invaderades av trupper från den tidens 
apartheidregim i Sydafrika. 

USA är knappast rätt instans att 
döma andra stater för terrorism.
Om det överhuvudtaget skall finnas 
en sådan lista borde USA stå först! 

Louise Österlin

USA:s regering har satt upp Kuba på sin lista över 
länder som sponsrar terrorism. Det är en av många, 
kanske den allra värsta lögnen i USA-propagandan 
om Kuba. 
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5 maj 2022 höll World 
Peace Council sitt 
sjunde internationella 
seminarium i staden 
Guantánamo i Kuba. 
Seminariet hade titeln: 
Por la paz y la abolición 
de las bases militares 
extranjeras – För fre-
den och för att stänga 
utländska militär baser. 
Kubas Vänskapsinstitut 
ICAP var värd för semi-
nariet.

 
STÄNG ALLA BASER!

  
Fredsseminarium i Guantánamo

Det handlade inte bara om Guantá-
namobasen utan om alla USA:s cirka 
750 militärbaser utanför USA runtom i 
världen, varav basen i Guantánamo är 
den allra äldsta, ockuperad sedan 1903. 

På seminariet deltog ett 80-tal per-
soner från 25 olika länder. Från USA 
deltog bland andra f.d. översten Ann 
Wright, som avgick från sitt ämbete 
2003 i protest mot USA:s krig mot Irak. 
Sedan dess har hon varit en frispråkig 
kritiker av USA:s krig och imperialis-
tiska politik.  

Ann Wright, som talade på seminariet, 
började med att be Kuba om ursäkt för 

F.d. överste Ann Wright från 
USA. Foto: Martin Arovén

Representanter från 25 länder deltog på freds seminariet i Guantánamo.  
Foto: Martin Arovén  

den inhumana och kriminella blocka-
den som pågått i drygt 60 år. Hon bad 
också om ursäkt för att USA behållit 
området vid Guantánamo som örlogs-
bas i nästan 120 år och för de förfärliga 
brott som begåtts mot krigsfångarna i 
basens fångläger. 

Från Sverige deltog Martin Arovén 
och gruppen som befann sig på studie-
resa i Kubas östligaste provinser under 
april-maj. Martin Arovén har översatt 
slutdokumentet från seminariet till 
svenska, Internationell deklaration:  
"En fredlig värld och social rättvisa är 
nödvändig". Läs hela dokumentet på 
www.svensk-kubanska.se.

Efter seminariet bjöd kommittéerna 
för revolutionens försvar på folkfest 
i den lilla staden Caimanera som är 
belägen omedelbart norr om gränsen 
till USA:s militärbas. Det blev musik 
och dans på gatorna och smakprov på 
lokala rätter och drycker. 

USA:s militärbaser i världen 
USA:s Guantánamo Bay Naval Base är den äldsta bas USA har 
utomlands. Enligt en översikt som nyhetsmediet Aljazeera publi-
cerade den 10 september 2021 har USA sammanlagt cirka 750 
utländska militärbaser i åtminstone 80 länder med samman lagt 
173 000 soldater. Listan på länder med flest USAbaser toppas av 
Japan, Tyskland och Sydkorea. Aljazeeras översikt visar också 
hur USA:s trupper sedan 1950 varit engagerade i cirka 210  
länder runtom i världen.  
Se www.aljazeera.com/news/2021/9/10/infographic 
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José Martís berömda diktverk  
Ismaelillo

 
KUBA SÄGER:  
"BEGRÄNSADE STEG I RÄTT RIKTNING"  
OM BIDENS NYA KUBA-GIV

Den 16 maj 2022 tillkän-
nagav USA:s regering 
ett antal små men posi-
tiva förändringar i sin 
politik mot Kuba. Detta 
erkändes av Kubas 
utrikesministerium 
som ”begränsade steg 
i rätt riktning”, men 
ministe riet uttalade 
också att åtgärderna 
inte i grunden rubbar 
blockaden och USA:s 
ekonomiska krigföring 
gentemot Kuba. 

 Så kallade studieresor folk-till
     folk återupptas, och restriktioner 
     mot akademiska kontakter mellan 
     USA och Kuba tas bort. Det gör det 
     exempelvis möjligt för USA-
     medborgare att delta i professionella 
     möten och konferenser i Kuba.  
     Studieresor folk-till-folk har dock 
     bestämda villkor. De måste organi - 
     seras av en av USA:s myndigheter 
     godkänd institution som också utser 
     en reseledare. I Kuba ska studie-
     resan ha ett heltidsprogram ägnat åt 
     att ”stärka kontakten med det 
     kubanska folket, stödja Kubas 
     civilsamhälle och kubanernas själv- 
     ständighet från kubanska myndig- 
     heter”. Vanliga turistresor till Kuba 
     är fortfarande lagstridiga för USA-  
     medborgare.

     Reguljära flyglinjer från USA till  
     Kuba, som Trump sedan slutet av 
     2019 inskränkt till Havannas flyg-  

      plats, kommer att kunna återupptas 
      även till andra flygplatser i Kuba, 
      bland dem Camagüey, Cayo Coco,   
      Cayo Largo, Cienfuegos, Matanzas 
      Manzanillo ch Santiago de Cuba.

 Lättnader införs för USA-kubaner. 
      Det ska bli lättare att hålla kontakt 
      med familjemedlemmar i Kuba, 
      lätta  re att få visum för kubaner att 
      besöka släktingar i USA, lättare för 
      kubaner i USA att skicka pengar till 
      släkt i Kuba. Trumps begränsning  
      av den summa som en USA-
      medborgare får skicka per kvar-   
      tal till en nära släkting i Kuba,  
      1 000 dollar, tas bort helt. Det blir  
      också lättare för USA-medborgare  
      att besöka släkt i Kuba. 
 
Det är således åtgärder som också 
USA-kubaner i Florida och andra delar 
av USA ser som positiva. Däremot 
ändrades inga av de restriktioner som 
infördes av Trump för att särskilt 
blockera de kubaner, företag och 
andra enheter som har anknytning till 
Kubas regering, militär och Kubas 
Kommunis tiska Parti. 

Bidenadministrationen framhöll i ett 
uttalande att åtgärderna kommer att 
utformas så att ”penningförsändelser 
kan flöda friare till Kubas folk utan att 
berika dem som bryter mot mänskliga 
rättigheter”. Ned Price, talesperson 
för USA:s utrikesministerium, sa att 
åtgärderna skulle ”ytterligare stödja 
Kubas folk och ge dem fler verktyg för 
att kunna leva ett liv fritt från förtryck 
från Kubas regering och med större 
ekonomiska möjligheter”.

President Obama insåg att USA:s 
kubapolitik sedan revolutionen 1959 
inte hade fungerat. År efter år hade 
den inriktats på ekonomiska sanktioner 
mot Kuba med syftet att göra livet så 
outhärdligt att folket skulle vända sig 
mot sin egen regering och göra uppror. 
Obama sa att istället behövde man 
pröva något nytt för att få en förändring 
i Kuba. – ”Change!” var valparollen för 
dagen. 

Bidens nya åtgärder är ett steg på en 
återgång till Obamas politik. Bidens 
administration har noterat att Kuba nu-
mera tillåter privata småföretag och fa-
miljeföretag i ett ökat antal verksamhe-
ter och dessutom tillåts företag som 
kan betecknas som mellanstora. Pengar 
från släktingar i USA satsas i många 
av dessa företag. Biden öppnar nu 
denna penga kran. Hans tanke är att visa 
Kubas folk att privat företag samhet 
är framtiden. Samtidigt ska USA 
genom fortsatt skärpning av blocka-
den sätta hinder i vägen för Kubas 
handel med omvärlden så att Kuba 
stryps på inkomster till statskassan till 
men för finansiering av hälsovården, 
utbildnings väsendet, infrastrukturen 
och basindustrierna. Det ska framstå 
som att socialismen inte fungerar.

Biden har upprepade gånger uppma-
nats av sina partivänner i Demokra-
tiska Partiet att infria sina vallöften 
att återgå till Obamas Kubapolitik. Nu 
införs åtgärder bara ett knappt halvår 
innan USA håller sitt mellanårsval av 
kongressledamöter den 8 november. Är 
det ett väl tajmat försök att påverka det 
kommande valresultatet? 

Louise Österlin 
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José Martís berömda diktverk  
Ismaelillo

 
KUBA SÄGER:  
"BEGRÄNSADE STEG I RÄTT RIKTNING"  
OM BIDENS NYA KUBA-GIV

Remitteringar från USA-kubaner till släktingar i Kuba kommer att öka!
I USA finns över 550 000 USA-kubaner. Remitteringar, dvs. penningförsändelser, 
som många USA-kubaner skickar till sina släktingar i Kuba utgör stora belopp. 
Under år 2019 uppgick remitteringarna till cirka 3,2 miljarder dollar. Dessutom 
sändes varor till ett värde av 2,9 miljarder dollar. Det innebär att remitteringarna 
det året motsvarade nästan en fjärdedel av värdet av Kubas export. Under större 
delen av år 2019 gällde dock restriktionen att maxbeloppet för remitteringar 
till släktingar i Kuba var 2 000 dollar per kvartal. Hösten 2019 sänkte Trump 
beloppet till 1 000 dollar per kvartal. Nu när Biden släppt dessa restriktioner 
och tillåter obegränsade remitteringar kan man vänta sig en avsevärd ökning av 
pengaflödet från USA-kubanerna.

FAKTA

Foto: elCarito/Unsplash
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1970 deltog Jan Hammarlund på första Gärdes-
festen och i år firar han 50 år som skivartist. 1972 
utkom hans debutalbum Be friade från skolan.

Oskar Wigren intervjuar artisten 
Jan Hammarlund

Jan Hammarlund är artisten som ofta 
gått sin egen väg, vilket han ibland 
kritiserats för. Men han har alltid haft 
en stadig inre kompass som gör att 
han än idag offentligt vågar stå upp till 
stöd för Kuba och socialismen, vara 
mot NATO, hedersvåld, borgerliga 

härjning ar etc. Åtskilliga är de gånger 
då Jan uppträtt på Svensk-Kubanska 
Föreningens arrangemang genom åren, 
något man inte kan säga om en del av 
hans kollegor i musikbranschen som 
också kom fram under den så kallade 
progg-eran. 

”Jag har egentligen alltid varit 
ganska måttfull och det har väl 
hjälpt mig på vägen. Flera av de som 
då skulle vara de mest militanta står 
ju inte kvar där idag och en del har 
helt enkelt tagit avstånd från allt.”
 
I skrivande stund håller Jan Hammar-
lund på att slutföra sina memoarer.

”Pandemin gav mig tid att skriva. 
Jag insåg att jag själv har varit med 
om väldigt mycket under mitt liv. 
Dessutom har jag en syster som har 
väldigt bra minne och som intres-
serat sig för vår släkts färgstarka 
personligheter, vars berättelser jag 
också tagit med i boken.”

Memoarerna innehåller bland annat 
Jans dagbok från en turné i Chile 1988, 
månaderna innan folkomröstningen 
som skulle innebära Pinochets och 
fascist juntans fall.

”Jag var inbjuden av Chilenska 
författarförbundets ordförande. 
Stämningen var väldigt nervös där 
och då, och vår gode och progre ssiva 
chilenska ambassadör José Goñi 
påstod att det var med risk för mitt 
liv jag var där, men det tror jag inte 
riktigt på.”

Chile har alltid legat nära Jans hjärta 
och i viss utsträckning påverkat hans 
liv och musikaliska bana. Hans stora 
idol i slutet av 60-talet och början av 
70-talet var sångerskan och gitarristen 
Joan Baez från USA. I och med mili-
tärkuppen i Chile 1973 då nämnde  
Pinochet, med hjälp av bland annat 
CIA, tog makten och mördade den 
folkvalde presidenten Allende, gav 
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KULTUR

Joan Baez ut skivan Gracias a la vida 
med ett urval chilenska sånger av bland 
annat Victor Jara och Violeta Parra. 

”Samtidigt hade tidningen Sing 
Out!, alla politiska sångares favorit-
tidning på den tiden, en lång artikel 
om just Violeta Parra som verkligen 
påverkade mig. Jag har översatt 
åtskilliga av hennes sånger, men även 
samarbetat och turnerat tillsammans 
med hennes barn Isabel och Ángel 
Parra. Att översätta sångtexter är 
en stor konst och jag vet inte alltid 
om jag lyckats, men jag har lätt för 
språk och tycker om hantverket.” 
 
Att spanska, efter svenskan, blev 
hans huvudarbetsspråk var dock ingen 
självklarhet. På gymnasiet, som Jan 
sedermera hoppade av, ville han studera 
italienska men just då fanns det för få 
elever som ville studera samma språk. 
Det blev spanska istället med den, i 
hans tycke, underbara läraren Birgit 
Harling som även skrivit läroböcker i 
spanska. Jan Hammarlund har under 
åren även översatt sånger från franska, 
italienska, engelska och ryska. Så sent 
som 2021 tolkade han på franska, 
tillsammans med sopransaxofonisten 
Anders Paulsson, Mikael Wiehes sång  
Fågel Fenix (L’oiseau Phénix på 
franska, finns att lyssna på på Jan 
Hammarlunds hemsida). Men Jan har 
också spelat in och framfört sånger 
översatta från svenska till spanska. På 
skivan Norte Al Sur från 2001 sjunger 
han allt från sitt eget örhänge  Jag 
vill leva i Europa till Hoola Bandoola 
Bands Victor Jara på spanska.

Jan Hammarlund har ända sedan 
70-talet stött Kuba. 1994 fick han ta 
emot Svensk-Kubanska Föreningens 
José Martí-pris. I sitt tacktal tog han 
upp anklagelserna om förtryck av 
homosexuella på Kuba och sa att om 
han skulle höra mer om det så skulle 
han själv ställa sig utanför ambassaden 
och demonstrera mot det, vilket han 
dock aldrig kom att behöva göra. Jan 
Hammarlund tycker det är hemskt hur 
Kuba behandlas idag, och hur folk 
kritiserar Kuba utan egentligen veta 
någonting om landet och dess politiska 
system.

”Jag har funderat över det här med 
demokrati-diktatur – en dikotomi 
som egentligen är en grov förenkling. 
Olika stater är ju mer eller mindre 
demokratiska. En stat kan ha en 
stark parlamentarisk tradition och 
en ekonomiskt bristfällig demo krati 
– då blir ju formuleringar i grundla-
gen till exempel bara ord på ett pap-
per. Och grundlagsfästa rättigheter 
som till exempel att rösta blir svåra 
eller omöjliga för individen att utöva. 
Man saknar de materiella förut-
sättningarna för att utöva sin rätt om 
man bor för långt från vallokalen om 
man saknar bil eller om kollektivtra-
fiken är under utvecklad. Man kan 
inte längre poströsta eftersom posten 
privatiserats och så vidare.” 
 
Jan Hammarlund tar upp att Kuba 
är ett land där hela folket är garanterat 
mat och husrum till skillnad från till 
exempel Sverige, men också utbildning 
och en god vård. Något som många 
latin amerikanska länder inte kan erbju-
da sin befolkning. 

”Men man behöver inte bara 
jämföra Kuba med andra latin-
amerikanska länder. På Kuba 
skjuts inte folk ihjäl på gatan, vilket 
faktiskt sker i vårt eget Sverige. Det 
finns många självgoda människor 
här i Sverige som gärna kritiserar 
fattiga länder eller länder med andra 
system, men vi har minst lika stora, 
om inte större, problem här i  
Sverige.”

När arbetarklassens segrar lyser med 
sin frånvaro i stora delar av västvärlden 
och den folkliga mobiliseringen uteblir 
så är Latinamerika en källa till inspira-
tion för många progressiva i världen.
 
”Högerregeringar kommer och går i 
Latinamerika men förr eller senare 
kommer vänsterregeringar igen och 
representerar hopp och inspiration 
för alla oss som själva dignar under 
nyliberalismen.” 

Jan Hammarlund har spelat på många av Svensk-Kubanska Föreningens 
arrangemang, här i oktober 2021. Foto: Martin Österlin
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Flicka med quenepas (honungsbär) 
och Puerto Ricos flagga. 
Målning av Oscar López Rivera
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När Oscar López kom tillbaka från 
Vietnam 1967 engagerade han sig i ar-
betet för att förbättra levnads villkoren 
för puertoricaner i USA. Detta ledde 
efter en tid till en mer aktiv kamp för 
Puerto Ricos själv ständighet. Han 
ställdes inför rätta i USA för att ha 
medverkat i denna kamp och dömdes 
till fängelse i 55 år. När han frigavs 
av president Obama i maj 2017, efter 
en lång och omfattande nationell och 
inter nationell kampanj hade han suttit 
i fängelse i USA i 36 år varav 12 år i 
isolering. Oscar López är en av  de po-
litiska fångar i världen som suttit längst 
tid i fängelse.
 
36 år i fängelse! Men Oscar López 
satt fängslad alla dessa år på mycket 
vaga grunder. Han dömdes för ”kon-
spiration” men kunde inte anklagas för 
att ha gjort någon människa skada. I 
fängelset skrev han en bok om sitt 

liv och om kampen för Puerto Rico – 
Between Torture and Resistance – som 
utkom 2013. 
 
I fängelsets isoleringscell började 
Oscar López utveckla sina konstnär-
liga talanger och målade flera tavlor 
när han kunde få tillgång till färg och 
penslar. Måleriet blev en möjlighet 
för honom att uttrycka sitt motstånd. I 
början trakasserades han av vakterna 
som ibland godtyckligt la beslag på 

 
OSCAR LÓPEZ RIVERA 
kämpar för Puerto Rico

1900-talet såg USA:s myndigheter till 
att kvinnorna i Puerto Ricos ursprungs-
befolkning steriliserades utan att de 
själva visste om det. 1936 var mer än 
var fjärde kvinna steriliserad.

Oscar López föddes 1943 och till-
bringade sin barndom i Puerto Rico. 
Som tonåring kom han till Chicago, 
dit hans familj flyttat. Vid 18 års ålder 
kallades han in att strida i Vietnamkri-
get och hotades med fängelse om han 
vägrade. Han och andra puertoricaner 
har inte rösträtt i USA, men de måste 
betala skatt i USA och de måste kriga 
för USA när de blir inkallade. 

Puerto Rico är en ö i Antillerna öster 
om Dominikanska Republiken. Ön 
koloniserades av Spanien i början av 
1500-talet. Kaffe, tobak och socker 
odlades med slavarbetskraft. 1894 er-
övrades Puerto Rico av USA. Efter 

 
spansk-amerikanska kriget april– 
augusti 1898 och freden i Paris den 
10 december 1898 tvingades Spanien 
avträda Puerto Rico, Kuba, Filippiner-
na och Guam till USA. Puerto Rico 
och Guam (en ö i Stilla havet) är sedan 
dess så kallade självstyrande territorier 
i USA. I själva verket är såväl Puerto 
Rico som Guam kolonier, eftersom öar-
nas invånare varken har medborgarskap 
eller grundlagsenliga rättigheter i USA. 
 

Han har kallats Puerto 
Ricos Nelson Mandela. 
Han har varit fängslad 
som politisk fånge i 
USA i 36 år. Han frigavs 
av Obama 2017 och 
har fortsatt kampen för 
Puerto Ricos frigörelse 
sedan dess.  

I början av juni intervjuades Oscar 
López av Eugene Puryear i BT News, 
en självständig nyhetsbyrå i USA, 
www.breakthroughnews.org, i samband 
med People’s Summit for Democracy 
i Los Angeles. Detta folkets toppmöte 
hölls i opposition mot Bidens Summit 
of the Americas i samma stad, där 
Kubas, Nicaraguas och Venezuelas 
presidenter var portförbjudna.

I intervjun säger Oscar López att 
han och andra som kämpar för Puerto 
Ricos självständighet aldrig kommer 
att accep tera att bo på en ö som är 
koloniserad av USA. Han varnar för 
en process som pågår i det tysta. Rika 
USA-medborgare köper upp egen-
domar och bostäder från fattiga puer-
toricaner och bygger om eller bygger 
nytt till lyx bostäder. Han pekar på 
att det var samma sak i Hawaii innan 
dessa öar i Stilla havet år 1959 blev 
USA:s 50:e delstat. Det ursprungliga 
Hawaii förstördes. Samma öde kan 
vänta Puerto Rico och puertoricanerna 
kan komma att förlora sin kultur och 
nationella identitet, varnar han.

Oscar López berättar hur det hela 
tiden varit en medveten strävan 
från USA att begränsa Puerto Ricos 
ursprungs befolkning. Han kan ge 
många exempel, men väljer ett som han 
känner stor smärta inför. I början av 

Louise Österlin

LATINAMERIKA
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hans konstnärsmaterial. Men efterhand 
fick han mer erkänsla för sitt måleri 
och blev till och med lärare i konst 
för studie grupper i fängelset. Hans 
konstverk ställdes ut och internationella 
vandringsutställningar ordnades. 2006 
ordnades utställningen Not Enough 
Space som turnerade till flera stora 
städer i USA samt även till Mexiko och 
Venezuela. 

I november 2017, ett halvt år efter sitt 
frigivande, kom Oscar López på besök 
till Kuba. På flygplatsen togs han emot 
av Fernando González, en av de fem 
kubanerna, som han under mer än fyra 
år delat cell med i Terre Haute-anstal-
ten i Indiana, USA. ”Här känner jag 
mig som hemma”, sa Oscar López vid 
sin ankomst till Kuba.  
 
Kuba stödjer Puerto Ricos kamp 
för självständighet. Så sent som i mars 
i år tog Miguel Díaz-Canel emot en 

delegation från MINH, Puerto Ricos 
nationella självständighetsrörelse. 
Kubas och Puerto Ricos flaggor har 
samma mönster men med motsatta fär-
ger. Kubas har en röd triangel och blå 
ränder, Puerto Ricos har en blå triangel 
och röda ränder. 

I september 2017 drabbades Puerto 
Rico av två orkaner, Irma och Maria. 
Förutom stora skador på byggnader, 
grödor och elnät skördades nästan  
3 000 dödsoffer på den lilla ön. Över-
svämningarna orsakade stora jordskred 
och utslagen vattenförsörjning. Infek-
tionssjukdomar härjade. Kuba erbjöd 
hjälp till Puerto Rico men stoppades av 
USA. Hjälpen från USA:s regering till 
puertoricanerna kom mycket sent och 
var otillräcklig och ineffektiv. Presi-
dent Trump försökte hindra ekonomisk 
katastrofhjälp att nå ön och istället 
omdirigera den till Florida och Texas, 
som också drabbats av orkaner.  

Oscar López och Fernando González delade cell i fyra år i Terre Haute-anstalten  
i Indiana, USA. 2017 möttes de igen i Kuba. Foto: Orlando Perera, Cubadebate

  
Förlorar USA 
greppet om 
Latinamerika 
och Karibien?
Sedan USA:s president 
James Monroe utfärda-
de sin doktrin 1823 har 
USA strävat efter att 
dominera västra halv-
klotet. Under 1800-talet 
gällde det att stänga 
ute de forna europeiska 
kolonialmakterna. Un-
der 1900-talet byggde 
USA upp sitt inflytande 
med hjälp av militär 
makt, mutor, utpress-
ning och annat ageran-
de för att få önskade 
regimer installerade i 
Latinamerika och Kari-
bien.
Diktaturernas täta kontakter med 
USA:s ambassader var knappast en 
hemlighet. Ländernas ekonomi inrik-
tades på att leverera exportgrödor och 
naturfyndigheter till USA:s industrier, 
och inte till att utveckla ländernas 
själv försörjning.  

Nätet av USA:s militärbaser kom-
pletterade bilden av vem som egentli-
gen styrde. Den första basen var Guan-
tánamo i Kuba 1903. Idag har USA 
baser i Colombia, Peru, Honduras, 
Ecuador, Chile, Argentina, Panama, El 
Salvador. I Karibien finns flera baser, 

Panama skakas av folkliga protester
I juli demonstrerade tusentals människor mot stigande 
priser på livsmedel, mediciner och bränsle. Arbetare, 
fackligt engagerade och ursprungsbefolkning deltog i 
protesterna som pågick under tre veckor med blockering 
av huvud vägarna i landet. Regeringen har tvingats till 
samtal med de protesterande organisationerna. 

Vänsterregering i Colombia – en vändpunkt?
Sedan länge har högerregimer i Colombia haft befolkningen 
i ett järngrepp med hundratals mord på sociala ledare och 
f.d. med lemmar av FARC-gerillan sedan fredsavtalet 2016. 
Men den 7 augusti, när landets nyvalde vänsterorienterade 
president Gustavo Petro tillträdde sitt ämbete, kan bli en 
vändpunkt. På dagord ningen står nu en stor jordreform och 
en grön energiomställning. Hopp finns också om bättre 
relationer till grannlandet Venezuela.
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t.ex. i Puerto Rico, Panama, Bahamas. 
På de två små öarna Aruba och Curaçao 
strax norr om Venezuela har nya baser 
installerats. Colombia sticker ut genom 
att det har nio USA-baser och ingår i 
NATO:s Partnerskap för fred. Samtidigt 
strävar USA efter att så mycket som 
möjligt begränsa att staterna i Latin-
amerika och Karibien utvecklar sin 
egen militära kapacitet.

Ett starkt grepp, kan man tycka. 
Men kan USA behålla det?
Under 2000-talet börjar vi se tecken 
på en förändring. En ny medvetenhet 
om frigörelse från USA:s inflytande 
växer fram, och flera tecken tyder på att 
USA:s grepp lossnar allt mer:

 2001 misslyckades USA med att 
bilda FTAA som skulle bli en stor 
fri handelszon över västra halvklotet. 
Frihandel betyder att ett fattigt land 
inte får ha skyddstullar, vilket innebär 
att det mäktiga USA kan dumpa billiga 
livsmedel, slå ut inhemska småbönder 
och göra landet beroende av impor-
terade livsmedel. Misstänksamheten 
var stor i Latinamerikas länder med 
Mexikos negativa erfarenheter av 
NAFTA-avtalet i färskt minne. Fidel 
Castro uppmanade till folkomröstning-
ar innan anslutning till FTAA. USA 
har emellertid lyckats etablera CAFTA, 
en frihandelszon med ett antal länder i 
Centralamerika.

 2004 bildades ALBA på initiativ 
från Kuba och Venezuela – Boliva-
rianska alternativet för folken i vårt 
Amerika – som speglar Simón Bolívars 
vision från 1800-talet om ett enat Latin-
amerika. Vårt Amerika är ett begrepp 
som myntades av Kubas frihetshjälte 
José Martí. ALBA har nu tio medlems-

länder. Samarbetet i ALBA bygger 
på handelsutbyte, sociala projekt och 
bankväsende på jämlika villkor med 
utgångspunkt från folkens behov, inte 
från storföretagens behov av vinster. 
Medlemsländerna bidrar med det de 
har, t.ex. Venezuela, som bidrar med 
olja genom samarbetet Petrocaribe, och 
Kuba som bidrar med hälsovård och 
läkarutbildning.

 2010 bildades BRICS när Sydafrika 
anslöt sig till BRIC, Brasilien, Ryss-
land, Indien och Kina. Nu talar man om 
BRICS+ då flera länder intresserar sig 
för att ingå: Argentina, Egypten, Indo-
nesien, Kazakstan, Nigeria, Förenade 
Arabemiraten, Saudiarabien, Senegal 
och Thailand. BRICS-ländernas kom-
mersiella och politiska samarbete bäd-
dar för ett alternativ till USA-dollarns 
nästan helt dominerande ställning som 
handelsvaluta.  

 2011 bildades CELAC, den 
Latin amerikanska och Karibiska ge-
menskapen, som omfattar hela västra 
halvklotet utom USA och Kanada. På 
CELAC:s toppmöte i Havanna 2014 
beslöts att Latinamerika och Karibien 
ska vara en Fredszon fri från kärnva-
pen. (Bolsonaros Brasilien utträdde 
emellertid ur CELAC 2020.)

 2013 bildades BRI, Kinas Belt and 
Road Initiative. BRI växer och om-
fattar idag tre fjärdedelar av alla länder 
i världen; 147 länder. I januari 2018, på 
ett toppmöte mellan Kina och CELAC, 
inbjöd Kina länderna i Latinamerika 
och Karibien att ansluta sig till BRI. 
Hittills har 20 av dessa länder, däri-
bland Kuba, anslutit sig. BRI omfattar 
samarbete kring stora infrastruktur-
projekt till ömsesidig nytta. Man brukar 

säga win-win, att alla parter ska kunna 
vinna på samarbetet, till skillnad från 
när avtal (som t.ex. CAFTA) teck-
nas med USA, som ser till att dra det 
längsta strået. I Kuba är BRI-samar-
betet inriktat på projekt kring fossilfri 
energiproduktion. Kina är idag Kubas 
viktigaste exportland. 

 På USA:s toppmöte i Los Angeles 
i juni i år, för alla 35 länder i Amerika, 
OAS-länderna, uteslöt USA Kuba, Ni-
caragua och Venezuela från inbjudan. 
Då protesterade flera länder. Mexiko, 
Bolivia, Guatemala, El Salvador och 
Honduras vägrade att delta i mötet 
med sina statsöverhuvuden. På mötet i 
Los Angeles framfördes protester mot 
uteslutningarna från bl.a. Argentinas 
president, Bolivias utrikesminister och 
Belizes premiärminister. Vad åstadkom 
USA med detta toppmöte förutom att 
visa att USA inte är det ”exceptionella” 
land med rätt att bestämma reglerna, 
”rules based order”, som USA:s ledare 
påstår, istället för att hålla sig till  
FN - stadgan? Vad blir det av Ameri-
kanska Staternas Organisation, OAS, 
efter detta?
 
Nu pågår ett tragiskt krig i Ukraina 
som vi inte ska diskutera här. Men med 
USA:s styrande i spetsen har USA och 
EU drivit fram omfattande sanktioner 
mot Ryssland. Vilka länder deltar i 
dessa sanktioner? Det är rika länder 
som USA, Storbritannien, EU:s länder, 
Japan, Sydkorea och Australien. Men 
knappast alls något land i Syd. Det ger 
anledning till extra eftertanke. 

Louise Österlin

Nicaragua nobbar USA:s ambassadör 
Godkännandet av USA:s ambassadör Hugo Ro-
dríguez i Nicaragua har dragits tillbaka eftersom 
han gjort uttalanden till stöd för regimförändring 
i landet. Detta strider mot alla regler för diplomati 
befästa i Wienkonventionen av år 1961. En ambas-
s   adör får inte ägna sig åt att försöka undergräva 
regeringen i det land han eller hon tjänstgör. 

Argentinas president Alberto Fernández om Latinamerikas enhet:  
”Jag frågar mig om vi inte på allvar borde ena våra röster för att säga till Nord: 
Sluta, det är vår kontinent.” Kan presidenten få med sig andra länder att säga ifrån 
mot USA:s härskarpolitik? Argentinas tidigare president Macri slöt avtal med USA 
om militärbaser i landet. Pågående utbyggnad av basen i Neuquén centralt i landet 
möts av stora protester. Området har enorma oljeskifferfyndigheter där stora vins-
ter hägrar för utländska investerare. Det folkliga motståndet har hittills bromsat 
planerna som kringgärdas av hemlighetsmakeri och kallas humanitära projekt. Kan 
utbyggnaden stoppas?  
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KRÖNIKA  
KUBANERNA HÅRT PRESSADE  
– MEN GER INTE UPP
Fyra veckor i Havanna, Cienfue-
gos och östra Kuba i april-maj gav 
en skrämmande bild av levnads-
situationen i dagens Kuba. Men 
också en ljusare bild av en obruten 
tro på den egna förmågan och  
revolutionen. Nästan allt som be-
hövs för att var dagen ska fungera 
saknas helt eller delvis. 

Maten räddas av knappa ransoner av ris, ägg, fläsk och 
mjölkpulver samt grönsaker, frukt och rotfrukter som odlas 
lokalt och säljs lokalt.  

Läkemedel räddas av privata donationer och medicinal-
växter odlade i stads- och familjejordbruk. 

Bränslet till elförsörjning och biltrafik är ransonerat och 
räddas av den inhemska men svavelrika oljan. Men kanske 
främst av sol och vind och ett fungerande system för att 
minska biltrafiken genom att packa bilarna fulla.

Elektronik, maskiner, reservdelar, batterier och annat som 
måste importeras kan i viss mån köpas i ”dollarbutiker” av 
den som har ett konto där i hårdvaluta. Det ger landet ett visst 
inflöde av valuta som behövs för importen.

De som drabbas hårdast är de som är fattigast och som inte 
har kontakter utomlands eller får intäkter i turistvaluta. De har 
dock möjligheter att begära extra tilldelning av ransonerad 
mat. Det dubbla valutasystemet – som formellt avskaffats – är 
i praktiken kvar, men istället för turistvalutan CUC fungerar 
nu euro som den nya turistvalutan – med en verklig kurs fyra 
gånger högre än den officiella.

Jan Strömdahl i Havanna vid Fredseminariet "World Peace Council" 2022,  på bilden tillsammans med 
Ann Wright (till vänster) och Barbara Briggs-Letson (i mitten) Foto: Credit Ann Wright
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Det som räddar situationen är den gemensamma ekonomin 
och att bostadssektorn inte kommersialiserats. För kubaner är 
utbildning, hälsovård och boende gratis. Att bostaden – som i 
västvärlden slukar större delen av ett hushålls inkomster – är 
gratis så när som på det självfixade underhållet, betyder att de 
låga lönerna kan räcka till ett drägligt liv. Dessutom domine-
rar en obruten tro på den egna kraften och revolutionen. Det 
bevisades 1 maj när en stor andel av det kubanska folket 
deltog i entusiastiska defileringar tillsammans med sina  
arbets- eller organisationskamrater. I staden Holguín t.ex. med 
270 000 invånare deltog 250 000 i förstamajtåget.
 
Det finns tre huvudorsaker bakom dagens situation i 
Kuba. För det första är det den blockad eller de sanktio-
ner som pågått i 62 år och som successivt skärpts. Efter 
det att president Trump, påhejad av Miamikubanerna, 
förstärkt blockaden med en rad åtgärder, trodde många 
att president Biden skulle återgå till Obamas lättnader. 
Men istället förstärkte han blockaden ytterligare. Nyligen 
införde han några små lättnader av intresse för US-ameri-
kaner som inte förbättrar situationen för den fattige kuba-
nen. Sanktionerna har ensidigt införts av USA och stöds 
bara av Israel men alla företag som vill ha handel eller 
samröre med USA tvingas också att delta i blockaden. 
Det innebär att Kuba är beroende av handeln med Kina, 
Ryssland, Vietnam och de latinamerikanska länder som 
är självständiga i förhållande till USA. Sanktionerna mot 
Ryssland är ingenting jämfört med blockaden mot Kuba. 

För det andra har USA återigen satt upp Kuba på sin lista 
över stater som sponsrar terrorism genom ett beslut av 
president Trump strax före avgången 2021. Det beslutet 
har inte heller ändrats av Biden. Det förstärker blocka-
den och innebär att finansmarknaden och US-turismen 
inte vågar närma sig Kuba. Det märks också på hur de 
svenska bankerna agerar. 

Den tredje orsaken är att sviterna efter besöksstoppet 
under pandemin fortfarande präglar situationen i de 
kubanska städerna och dämpar turismen. Många hotell 
och restauranger är stängda och de anställda går utan lön. 
Många Casas Particulares i t.ex. Cienfuegos har målat om 
sin symbol från blått till rött och det betyder att de bara 
tar emot kubanska gäster. Den nationella busstrafiken 
med Viazul är starkt nedskuren.  

En besökare/turist i Kuba är prioriterad som bidragsgivare 
till ekonomin och till förståelsen för kubanernas situation. 
Man märker dock av situationen på många sätt. Glödlampor 
och batterier saknas. Öl är en bristvara och särskilt Bucanero. 
Har man tur kan man köpa kinesiskt öl. Rom är ännu sällsyn-
tare på restauranger och barer, men finns i vissa dollarbutiker. 
Bristen beror främst på en brist på råvaror för att tillverka 
burkar och flaskor. För ett kubanskt normalhushåll är öl och 
rom en ouppnåelig lyx. 
 
Ett viktigt område som fungerar är dock sjukvården. Kuba 
är världens läkartätaste land och har ett primärvårdssystem 
som når varje invånare genom en familjeläkarcentral på 
kvartersnivå. Varje hotell har också ständig bemanning av 
läkare och sjuksköterska. Covid-pandemin har bekämpats 
effektivt och 96 procent av befolkningen ner till 2 års ålder är 
fullvaccinerad med egenutvecklade vacciner. Samtidigt räcker 
resurserna till export eller bistånd av sjukvårdsinsatser genom 
de s.k. Henry Reeve-brigaderna, naturligtvis ifrågasatta av 
USA.

Positivt är också ett växande intresse och stöd för nya 
ekolo giska/organiska småbruk som effektivt kan bidra till 
att öka självförsörjningen och minska importberoendet. Ett 
exempel på det är Finca Marta, vars skapare Fernando Funes 
förhoppnings vis kommer till Sverige nästa vår.

Kubanerna förtjänar inte den behandling de utsätts för 
av sin stora nordliga granne. Blockaden och terror  stämp-
lingen måste avslutas och det ockuperade Guantánamo 
måste återlämnas. Här har Kuba nästan hela världens 
stöd. USA:s blockad fördöms varje år i FN:s Generalför-
samling och senast var det bara USA, Israel, Brasilien, 
Colombia och Ukraina som inte instämde i för dömandet. 
Problemet är bara att beslutet inte leder till några konkre-
ta åtgärder. Det blir upp till vänskapligt inställda stater 
och solidariska aktörer att försöka mildra konsekvenserna 
genom hjälpsändningar. För Sveriges del gör SIDA ingen-
ting, men Svensk-Kubanska Föreningen samlar sådant 
som behövs i jordbruket och sjukvården samt elektronik. 
Det blir minst en container i höst. Ett litet men viktigt 
bidrag. 

Jan Strömdahl 

Kubanerna förtjänar inte 
den behandling 
de utsätts för 

av sin stora nordliga granne. 
Blockaden och 

terrorstämplingen 
måste avslutas 

och det ockuperade 
Guantánamo 

måste återlämnas."

KRÖNIKA
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Kubas främsta orkestrar turne-
rade runt bland alla campamentos, 
svallvågorna från den gemensamma 
ansträngningen för att ge den kubanska 
ekonomin – och därmed även andra, 
fattigare länder – en skjuts framåt 
kändes, överallt, hela tiden, dygnen om. 
En satsning som i slutändan inte riktigt 
lyckades. Men vad roligt vi hade! Och 
som vi dansade… Visserligen har jag 
senare förstått att tillvaron på Kuba på 
70-talet inte bara var en fest. Men sant 
är att vi alla var omistliga för helheten, 
svenskar, kubaner, ditresta amerika-
ner och mexikaner – oavsett om man 
högg socker som vi eller lagade maten 
på vårt campamento, om man satt i 
regeringen, körde buss eller skötte en 
hotellhiss i Havanna. Alla räknades, 
alla behövdes, ingen lämnades bredvid 
- det finns ingen starkare kraft än den, 
jag hade kunnat flyga över haven när 
det var dags att åka hem. ”En för alla, 
alla för en.” 
  
Jag kan fortfarande känna den där 
mjuka luften när jag med macheten och 
vattenkruset tillsammans med de andra 
var på väg ut mot de oändliga socker-
fälten i den första rosa strimman av ljus 
på himlen. Känslan av oövervinner-
lighet. Minnen som smakar sött kaffe, 
guava och siesta under myggnätet, 
och som följt mig genom livet som en 

 
KUBA I MITT  
HJÄRTA

På Kuba, som redan då levt i 10 år 
under USA:s onda handelsblockad, 
var affärerna tomma. Kubanerna fick 
sin tandkräm, sin mat och allt annat 
på la libreta, ransoneringsboken, 
livets nödtorft till symboliska priser. 
Ingen tycktes uppgiven för det. Tvärt 
om hamnade vi som rest till Kuba med 
den första Nordiska Brigaden för att 
delta i den historiska sockerskörden 
i ett helt nytt kraftfält där energin var 
hög och riktningen tveklöst framåt; 
där tillvaron präglades av uppfinnings-
rikedom och en livgivande humor som 
fick oss blyga, bortklemade nordbor att 
blomma upp, nästan som i en förälskel-
se. Kanske det som retar grannen i norr 
mest av allt.
 
På Kuba levde man efter devisen ”åt 
var och en efter behov, resten åt de i 
världen som inget har”, den Interna-
tionella Solidariteten i praktiken som 
födde, inte bara glädje utan till och med 
en slags extas i oss som plötsligt befann 
oss mitt i den. Kanske också en lättnad; 
någonstans skavde insikten om den 
orättfärdiga fördelningen av jordens 
rikedomar och resurser i oss redan då. 
Klart vi ska dela på allt, och ta så lite 
det bara går! 
 
Det var så skönt, plötsligt var det inte 
ett dugg viktigt vad man hade på sig 

Från det himmelsblåa stilla till smäktande grönska en julimorgon 1970 
– Kuba!  Och en månad som förändrade allt. Inte minst insikten om hur 
starka vi är tillsammans, och om de rika ländernas bortskämda livsstil. 
Jag minns fortfarande känslan när jag en månad senare klev in på Åhléns i 
Stockholm; som när man efter en tid utan godis plötsligt får en överdos av 
något man egentligen inte ens vill ha, bara för att man tror att man vill ha 
det. Varför så många tandkrämer? Så otroligt onödigt! Och det redan för 
femtio år sedan, tiden före den stora konsumtionssjukans inträde i våra 
liv, den som bokstavligen äter upp allas vår framtid! 

när vi svängde runt till salsamusiken 
om kvällarna eller i en paus när vi högg 
socker tillsammans hasta la última 
caña, ”till det sista sockerröret”, vem 
man var eller vad man gjorde. Hög 
energi, ekivoka kvickheter och snabb-
tänkt humor var hårdvaluta. Hjälp-
samhet stod också högt i kurs, liksom 
att vara duktig på att hugga socker och 
att våga sig ut på dansgolvet, nomat-
terwhat! Också vi fick allt vi behövde, 
tvål, halmhatt, skjorta, t-shirt, cigarrer 
och guachipupa (kubansk dynamit-
bål) när det var fest…  
 
Vakna till Beatles ”Oh Darling” i 
högtalarna i mörkret, Carmens jazzhesa 
röst ”Good morning comrades, time to 
get ready for the cane field”, en kopp 
kaffe med brödbit i kantinen – och ut 
mot fälten i gryningsljuset, hugga de 
sega sockerrören med machete tills 
solen blev för het, jättelika sovsalar, 
inget privatliv, lite sömn (ingen ville 
sova) och ett enda gemensamt mål. Det 
hade inte med erövring, självhävdelse 
eller egenvinning att göra, inte ens med 
att hamna i bättre dager, utan med att 
göra gott för andra, för oss alla, för 
världen och framtiden. Mitt första möte 
med den delade ansträngningens – eller 
riktningens – oändliga räckvidd. Och 
den livsberusande känslan av att inget, 
absolut ingenting, kan bryta den. 

Tidskrift-KUBA-3-2022  .indd   26Tidskrift-KUBA-3-2022  .indd   26 2022-08-11   17:312022-08-11   17:31



27

melodisk kärlekssång, eller en sugan-
de salsagång från Los Latinos, som 
spelade under bar himmel en av de där 
varma, stjärnklara nätterna i Camagüey 
för 50 år sedan. 

Den kraften, den glädjen finns 
överallt. Också här, om vi tar oss ur 
konsumtionsdvalan och reklamens 
förtärande grepp. Det behöver inte 
vara Kuba för 50 år sedan eller socker 
som ska huggas. Man behöver inte 
vara 18, som jag var då. Nu är det 
klimatet, framtiden och hela vår jord 
vi ska rädda, den skimrande blå pärlan 
som är vårt hem och som sakta – eller 
svindlande snabbt – rör sig i sin tysta 
evighetsdans runt sin egen axel;  
”Snu rra min Jord, låt mig följa med 
dig, jag är lika värnlös som du ”, som 
Lars Forssell skrev så att varje bokstav 
kändes i hjärtat, ”… det finns ingen 
stjärna som du….”. 
 
Låt Kuba visa vägen. Låt Kuba lära 
oss hur man fördelar knappa resurser 
så att de räcker till alla, så att vi lever 
av ett jordklot istället för fyra, hur man 
mobiliserar människor, väcker solidari-

teten och samtidigt gör det till en fest! 
Varför inte sommarbrigader på svenska 
landsbygden för att få odlingshjulen 
att börja snurra! Så många planterare, 
luckrare, plöjare, ogräsrensare, mu-
siker, sångare och artister som kommer 
att behövas när vi ställer om jordbruket 
så att maten ska räcka till alla. Arbeta 
på dagen, dansa och svärma på kvällen, 
precis som på Kuba. Känna livet så 
nära.
  
Vår lilla blå planet fortsätter att lysa i 
den kosmiska natten, insvept i sina lju-
sa moln av drömmar. En av drömmarna 
heter Kuba och ligger där i Mexikanska 
golfens smaragdgröna vatten som ett 
grönskande löfte om liv. Vem kan annat 
än älska denna lilla ö, detta myste-
rium, denna svävande, ensamma blå 
pärla som gett oss livet, vår sekund av 
evigheten. Klart vi ska rädda henne, ge 
allt stöd till Kuba, och skapa en värld 
för alla!   
 
Maria Sandblad                                                                                                                                    

Låt Kuba visa vägen. 
Låt Kuba lära oss  
hur man fördelar 

resurser  
så att det räcker åt 

alla, så att vi lever av 
ett jordklot istället 

för fyra"
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Intervju med Amineh Kakabaveh

INTERVJU

Du bestämde dig för att göra en 
studieresa till Kuba under en vecka 
i maj då riksdagen inte hade möten. 
Har det något samband med att du 
är oberoende socialist?
Javisst. Jag var på Kuba när jag stu-
derade på Universitetet och har alltid 
haft en dröm om att åka tillbaka. Har 
engagerat mig starkt för Kuba, t.ex. De 
Fem Kubanerna som var fängslade i 
USA. När Kvinnoorganisationen fyllde 
60 skulle jag åka dit men det gick inte 
för pandemin. Nu kunde jag förverkliga 
drömmen. Jag är socialist och humanist 
och vill att Kuba ska slippa bestraff-
ningar för att dom är socialister och 
inte lyder USA.  

Vilka var de viktigaste lärdomarna 
från din resa?
Det är problem att många av husen och 
bilarna är urgamla och behöver repare-
ras och underhållas. Kuba har också en 
gammal befolkning, även om dom är 
friska. Jag råkade träffa några studenter 
från Brasilien som berättade att deras 

land köpt sjukvård från det mycket 
fatti gare Kuba. Dom var på Kuba i flera 
år och gick läkarutbildningen. Dom 
sa att en sådan läkarutbildning som på 
Kuba finns inte någon annanstans. 
 
Kuba har varit framgångsrik i 
framtagandet av vaccin mot covid och 
har kunnat skydda de äldre och sköra 
mycket bättre än många EU-länder 
och andra latinamerikanska länder. 
Tack vare bra utbildningssystem och 
vetenskap samt starkt självförtroende 
har man lyckats med flera former av 
förebyggande medicin och vacciner 
mot covid. Mitt i krisen skickade Kuba 
hundratals läkare till flera EU-länder 
och andra länder för att hjälpa till. 

En sak som oroade mig var det där med 
marknaden. En dollar kostade officiellt 
25 pesos men på gatan 125 pesos. Det 
för med sig både korruption och flera 
marknader. Klasskillnaderna ökar dras-
tiskt och de rika kan ha lyxiga fester 
och barnkalas på lyxiga hotell medan 

majoriteten lever fattigt. Grundtrygg-
heten som alla har är bra men några 
vill alltid ha det bättre och jag tror att 
klasskillnaderna på Kuba kommer att 
bli ett gigantiskt problem.  
 
Problemen beror inte bara på blocka-
den. Den betyder mycket men det är 
också något med systemet. Några har 
det relativt bra och kan t. ex. hyra ut en 
del av sitt hem. Men många är väldigt 
fattiga. Många försöker också lämna 
Kuba för att förbättra ekonomin.  

Blev det ett problem att Erdogans 
hot mot dig och Sverige dök upp mitt 
under resan?
Haha. Det var helt galet med journalis-
ter från hela världen som jagade mig. 
Internet och telefon kostade 10–20 
dollar om dagen. Sveriges Radio av-
slöjade att jag var på Kuba och det 
gjorde inte trycket mindre.  

Min mamma ringde och var orolig men 
jag kände mig helt trygg. Jag kunde 
lämna mina saker obevakade när jag en 
söndag fick tillfälle att vara på strand-
en. Jag såg aldrig någon polis. Det är 
ett helt fritt land. Jag träffade folk från 
alla världsdelar som sa samma sak. Det 
har nog med kulturen att göra.  

Kvinnorna är starka på Kuba. Jag 
träffade nästan bara kvinnor och 2–3 
män. Det är många kvinnor i ledande 
ställning. Det betyder jättemycket.
Det var svårt att hitta bra mat om man 
är vegetarian men på vissa statliga ho-
tell kunde man få fina sallader. Där åt 
också många kubanska barnfamiljer till 
subventionerat pris. Barnen är så rena 
och fina. Respektfulla och artiga. Det 
kubanska folket är kunnigt och stolt 
och det ser man redan på barnen.
Jag vill åka tillbaka. Jag vill se landet. 
Och jag vill lära mig spanska.
Jag kände mig tryggare än här. 
 
Jan Strömdahl
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FINA  
GARCÍA-MARRUZ 

(1923–2022)

"HASTA SIEMPRE, 
FINA,  

NATIONENS 
STOLTHET"  

(Rubrik till Granmas eftermäle)

Så hyllades hon av tidningen Gran-
ma, medan Kubas president Miguel 
Díaz-Canel skrev på twitter: ”Mina 
kondoleanser till familjen… och till 
den kubanska kulturen för ett liv 

utöver det vanliga som nu tagit slut… 
Fina, du som var poeten som fick oss 
att höra tystnaden, den martianska 
livskamraten till den martianske poeten 
[hennes make, poeten Cintio Vitier 
(1921–2009)], Kubas mest levande röst 
i Latinamerika.”

Även den spanska tidningen El País 
beskriver henne som en ”tystnadens 
poet”, andra som någon som skildrar 
tillvarons skönhet och mysterier på ett 
vardagligt språk som ändå når fram till 
den innersta mystiken, samtidigt som 
barndomen, det oskrivna, solblekta bla-
det, är ett land hon ofta återvänder till. 
”I hennes extraordinära lyriska produk-
tion möts både en undersökande och 
essäistisk sida – i ljuset från José Martí, 
i mest förhöjande paradigm”, skriver 
Granma i sin hyllning till henne.

Fina García Marruz föddes i Havan-
na 28 april 1923. Hon var den enda 
kvinnliga medlemmen i den legenda-
riska litterära gruppen Orígines, där 
även Cintio Vitier ingick, knuten till 
den litterära tidskriften med samma 
namn (1944–1956), som med en kristen 
klangbotten, under författaren José 
Lezama Limas ledning, blev en viktig 
mötesplats för att utforska, förnya och 
upprätthålla den kubanska identiteten 
och det litterära språket i en svår tid.

Hon debuterade som poet redan som 
19-åring, 1942, med diktsamlingen 
Poemas som dock inte nådde utanför 
de litterära kretsarna. Bättre gick det 
för nästa diktsamling Las miradas per-
didas, 1951, liksom för den tre dje, Visi-
taciones, 1972. Men det var först med 
samlingsvolymen Poesías escogidas, 

Ännu en stor kubansk 
litterär personlighet 
har gått ur tiden, poe-
ten Fina García-Marruz, 
som vid 99 års ålder av-
led i slutet av juni, och 
som ”tillhör de männi-
skor som lämnar ett 
permanent spår efter 
sig i den kubanska kul-
turen”.

MARIA SANDBLAD

MINNESORD
Fo

to
: G

R
A

N
M

A

Tidskrift-KUBA-3-2022  .indd   29Tidskrift-KUBA-3-2022  .indd   29 2022-08-11   17:312022-08-11   17:31



30

1984, i en tid som var mer mottaglig 
och öppen för en kvinnlig poet, som 
hon slog igenom bland allmän heten. 
Samma år gavs även hennes essä-
samling Hablar de Poesía ut med hen-
nes personliga betraktelser över poesins 
livsviktighet, väsen och magi.

Därefter följde 10 diktsamlingar, till 
vilka kan adderas hennes samman-
lagt 15 essäsamlingar om främst José 
Martí, om hans personliga, politiska 
och litterära betydelse och inflytande på 
Kuba, vilket inte var långsökt, eftersom 
hon tillsammans med maken Cintio 
verkade och forskade vid Centro de 
Estudios Martianos från dess öppnande 
1977 och tio år framåt.

Hennes dikter har översatts till dussin-
talet språk, dock inte till svenska, och 
hon finns bland annat med i antologin 
Eleven Great Latin American Poetesses 
(Madrid, 1967). Enligt den kubanske 
litteratur kritikern Enrique Sainz 
”skapas hennes dikter ur tillstånd, intui-
tion och uppenbarelser av verkligheten, 
som man inte ofta ser bland kubanska 
poeter”. ”Hennes poesi är av en 
storslagen kvalité, i en samtidigt både 
enkel och elegant form, som rör sig 
fritt genom den kristna andligheten”, 
löd motiveringen när hon 2011 mottog 
Reina Sofías pris för Ibero-Amerikansk 
poesi, samma år som hon, som tredje 
kvinna någonsin, belönades med García 
Lorcas internationella poesipris!

Hemma på Kuba regnade medaljer 
och pris över den alltmer avhållna Fina 
García, som även var professor emeri-
tus i litteratur vid Havannas Universi-
tet: José Martí-orden, Alejo Carpentier–
orden, Felix Varela-orden, utmärkelser 
från Kubas Kvinnoförbund FMC, och 
Vetenskapsakademins medalj. 1990 
fick hon Kubas Stora Litterära pris och 
1995 Kubas Stora Kulturpris. 

Men hon hade också en familj: maken 
Cintio, de två sönerna Sergio (1948-
2016) och José Maria Vitier (1954-), 
båda framstående musiker – inte 
oväntat, eftersom både Fina Garcia 
och maken Cintio såg musik som sin 
allra största inspirationskälla i livet. 
Sonen José Maria, en av Kubas främsta 

kompositörer och filmmusikskapare, 
som bland annat skrev musiken till 
den Oscarsnominerade filmen Fresa 
y Chocolate 1993, har gett ut en skiva 
med innerliga tonsättningar av hennes 
dikter, El aire que te rodea. På Youtube 
kan man bland annat hitta några verser 
av dikten Solo el amor, framförda av 
sångaren Martirio, med foton ur Fina 
Garcías liv.

”Den döde tar inte upp någon plats 
längre/Låt det tomrummet förbli öppet 
för oss andra”, skriver Fina García i 
den första versen i dikten Pureza, som 
avslutar diktsamlingen Poesía Comple-
ta. ”Och om det är så”, avslutar Gran-
ma sitt eftermäle, ”är Fina García-Mar-
ruz inte död: Hon kommer för alltid att 
uppta en helig, oersättlig plats i Kubas 
själ, och man kommer att höra hennes 
namn, starkt och kristallklart, när man 
talar om det mest förhöjande och lysan-
de i vårt lands kultur och litteratur”. 

SOLO EL AMOR 
 

Cuando te llamo, no vienes. 
 

Cuando me llamas, no voy. 
 

Para que a nuestro encuentro vaya solo, 
el amor.

Endast kärleken 
 

När jag ropar på dig
kommer du inte

När du ropar på mig
kommer inte jag

För att enbart kärleken
ska komma till vårt möte

 
Fina García-Marruz
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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
Bengt Persson, 070-453 02 41
bengtbp@yahoo.se

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.bergstrom59@gmail.com

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

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

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

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

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

GÅ MED 
I SVENSK-

KUBANSKA
FÖRENINGEN

www.svensk-kubanska.se

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

KONTAKTINFORMATION 
TILL
LOKALAVDELNINGAR
OCH LOKALGRUPPER



Mediciner för Kuba

Kampanjen En miljon kanyler till Kuba 
visade vägen. Svensk-Kubanska 
Föreningen bidrog med 1,7 miljoner kr. 
Genom vårt sam arbete i mediCuba-
Europa hjälpte vi Kuba vaccinera hela 
sitt folk trots USA:s blockad. 

Vi var solidariska föreningar från 17 
länder som bidrog med 6 miljoner 
sprutor och mycket annat till Kuba.

Vårt fortsatta stöd behövs. Kuba 
behöver nu hjälp med antibiotika, 
smärtstillande läkemedel, mediciner 
för cancer, astma och diabetes. Dess-
utom sterila förbrukningsmaterial för 
sjukhusvården. 
Vår kampanj heter Kuba för livet :

#CubaPorLaVida

Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se 

Pg 23 57 15-0
Swish 123 182 37 72

Din solidaritet med Kuba 
gör skillnad !
Stoppa USA:s blockad 
mot Kuba !




