Fakta om brigaden:
Solidaritetsarbetet består av enkelt jordbruks- eller byggnadsarbete. Mestadels
handlar det om att plocka citrusfrukter och sköta underhållet av träden. Det
finns även bönodlingar, jordnötter med mera. Arbetet roterar så vi får pröva på
nytt olika saker. För den som av olika orsaker inte klarar detta arbete finns det
alternativa sysslor på brigadlägret.
Mesta tiden bor vi på brigadlägret Julio Antonio Mella 40 km sydväst om
Havanna. På lägret sover vi i 6-bäddsrum. Maten är enkel och näringsrik. Det
finns både kötträtter och vegetarisk mat. I lägret finns en bar med pizzabitar,
glass, kaffe, läsk och annan dryck. På rundresan bor vi på hotell några dagar.
I lägerbutiken kan man köpa tvål, schampoo, handdukar, T-tröjor med mera. Det
går bra att komma några dagar tidigare och bo på brigadlägret. Det kostar ca 100
kr per natt, inklusive mat.

Res till KUBA
med Solidaritetsbrigad !

Första Maj-Brigaden: 27 april - 11 maj 2014
Europeiska Brigaden José Martí: 7 - 23 juli 2014
Nordiska Brigaden: 14 december 2014 - 3 januari 2015
Exempel på brigadprogram, se mittuppslaget!

Det går också bra att stanna kvar några dagar extra på Kuba efter brigaden.
Kubanerna på lägret hjälper till med boende i Havanna.
Det är inte nödvändigt att kunna spanska, det finns tolkar som översätter till
engelska, och vi kan hjälpas åt i den svenska gruppen. För den som vill erbjuds
hämtning från flygplatsen, detta ingår i priset.
Du behöver vara medlem i Svensk-Kubanska Föreningen för att delta i brigaden.
Läs också vår 8-sidiga broschyr: Till KUBA med Solidaritetsbrigad

Här ligger
brigadlägret

Bästa sättet att lära känna Kuba! Två till tre veckor tillsammans med kubaner
och Kubavänner från andra länder. Pris totalt ca 12 - 15 000 kr. Ca 4 000 kr för
anmälningsavgift, visumansökan och programmet på Kuba. Ca 8 - 11 000 kr för
flygbiljetten som du köper själv, billigare ju tidigare du köper den.
Studiebesök till sociala projekt, arbetsplatser, skolor, daghem. Föredrag, möten
med ungdoms-, kvinno- och fackliga organisationer, träff med CDR-kommitté etc.
För mera information och anmälan, kontakta:
Bertil Olsson, tel 060-10 13 57 eller Martin Österlin, tel 031-711 07 99
Svensk-Kubanska Föreningen - info@svensk-kubanska.se

www.svensk-kubanska.se

Kultur och teater, sol och bad, musik, salsa, utflykter och rundresa till olika städer.
Brigadarbete inom jordbruk. Egen tid i Havanna.
Alla åldrar är välkomna! Det brukar vara hälften ungdomar och hälften vuxna.

www.svensk-kubanska.se

Nordiska Brigaden 2 – 22 december 2013

Frukost, lunch och middag ingår, liksom busstransporter m.m.
Söndag 1 december
Ankomst till lägret - el campamento - och inkvartering i 5-bäddsrum.
Måndag 2 december
09.30 Välkomstceremoni med kransnedläggning vid bysten av Julio Antonio Mella,
en av Kubas hjältar, som campamentot fått sitt namn av.
15.00 Föredrag: José Martís tankar och hans betydelse idag
20.30 Välkomstfest på campamentot
Tisdag 3 december
07.00 - 11.00 Solidaritetsarbete på jordbruk eller bygge i grannskapet
16.00 Föredrag: Hälsovården på Kuba för en bättre värld
20.00 Kubansk afton
Onsdag 4 december
07.00 - 11.00 Solidaritetsarbete
16.00 Föredrag: Demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba
20.00 Dansuppvisning av ungdomar från Caimito
Torsdag 5 december
09.00 Dokumentärfilmen Mission Against Terror som handlar om De Fem.
10.00 Möte med anhöriga till De Fem, kämpar som är fängslade i USA.
15.30 Möte med Föreningen för Revolutionens veteraner
Fredag 6 december
07.00 - 11.00 Solidaritetsarbete
15.00 Föredrag: Kuba, en del av ALBA – Alianza Bolivariana para las Américas
20.30 Lektioner i spanska och dans
Lördag 7 december
09.30 Den traditionsenliga fotbollsmatchen mellan brigadisterna och ett lokalt lag.
13.30 Avresa till Havanna. Utanför programmet erbjuds guidad busstur och besök
på Revolutionsmuseet, där bussen stannar. Annars fri tid i Havanna.
18.30 Middag & underhållning, Vänskapens Hus Havanna.
23.00: Återresa
Söndag 8 december
08.00 Utanför programmet: Buss till Playas del Este med lunch på stranden.
16.00 Återresa till campamentot
20.00 Kollektiv födelsedagsfest
Måndag 9 december
06.45 - 11.00 Solidaritetsarbete.
13.00 Besök på tre kvartersprojekt i Havanna. Därefter ledig tid i Havanna.
22.00 Återresa till campamentot
Tisdag 10 december
07.00 Avresa till jordbrukskooperativet Kuba och de nordiska länderna i Güira de
Melena. Frivilligt arbete tillsammans med arbetarna. 14:30: Åter till campamentot
16.00 Idrottstävlingar på campamentot

Onsdag 11 december

06.45 - 11.00 Solidaritetsarbete
15.00 Möte med CTC (Fackliga federationen), FMC (Kvinnoförbundet) och ungdom-

sorganisationer.

20.30 Dokumentärfilmen Dagen då diplomatin dog. Möte med de två kubanska

agenter som intervjuas i filmen.
Torsdag 12 december
06.45 - 11.00 Solidaritetsarbete
12.00 Förberedelser för Nordisk Afton och en utställning av de finska brigadörerna.
20.30 Nordisk Afton – de olika länderna visar upp något av sin kultur.
Fredag 13 december
08.30 Traditionsenlig löpartävling och därefter möte med kubanska idrottsstjärnor.
14.30 Avresa till Havanna, alternativa besök: 1) Balettskola, 2) Projektet La Castell
ana för barn med Downs syndrom, 3) Målarskolan San Alejandro 22.00 Återresa
Lördag 14 december
07.00 Avresa till Santa Clara med bl a besök på Che-mausoleet
15.30 Återresa
Söndag 15 december
08.00 Avresa till Playas del Este strax öster om Havanna. Lunch på stranden. Utöver
16.00 Återresa
programmet erbjuds utflykt till Varadero och/eller Playa Girón.
Måndag 16 december
07.00 Avresa till Pinar del Río-provinsen
09.30 Ankomst till Viñales
13.30 Incheckning på Hotell Pinar del Río
Tisdag 17 december
09.00 Besök på förskolor
14.45 Besök på bl. a. hem för föräldralösa barn
Onsdag 18 december
10.30 Besök på mejeri, romfabrik och konservfabrik
20.30 Besök hos CDR-kommitté
Torsdag 19 december
07.00 Utcheckning från hotellet och avresa till Las Terrazas
16.00 Återresa till campamentot
20.30 Lektioner i dans och spanska Extraerbjudande: Besök nattklubben Tropicana
Fredag 20 december
08.00 - 12.00 Firande av Lärarnas Dag på Che Guevara-gymnasiet
14.30 Frivilligt arbete på campamentots odlingar
19.00 Avresa till Lenin-parken utanför Havanna
Lördag 21 december
10.00 Officiell avslutning
14.00 Utvärderingsmöten för resp. land
20.00 Avslutningsfest
Söndag 22 december 10.00 Transport till Havanna för de som stannar på Kuba.
Senare, transport till flygplatsen för dem som har flyg att ta.

