
60:e Nordiska Brigaden

En solidaritetsbrigad är det bästa sättet att lära känna Kuba! Två till tre veckor 
tillsammans med kubaner och Kubavänner från andra länder. Pris totalt ca 
14–17 000 kr. Då ingår anmäl ningsavgift 800 kr, visum upp till 450 kr, som du 
ansöker om själv, program och vistelse på Kuba ca 4 500 kr, samt 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. 

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

För mera information och anmälan, kontakta: 
Svensk-Kubanska Föreningen, kanslist Christine Vaple, 08-31 95 30
eller skriv till: Svensk-Kubanska Föreningen - info@svensk-kubanska.se 

Res till KUBA
14 dec 2016 – 5 jan 2017

Här ligger
brigadlägret

Solidaritetsbrigader tre ggr per år 
april–maj, juli, och december–jan.

Program, se mittuppslaget

Fakta om brigaden:
Solidaritetsarbetet består av enkelt jordbruks- eller byggnadsarbete. Det kan handla 
om att sköta om bananodlingar, skörda yuca, rensa ogräs. Det finns även bönodlingar, 
jordnötter med mera. Arbetet roterar så vi får pröva på olika saker. För den som av olika 
orsaker inte klarar detta arbete finns det också arbetsuppgifter inne i brigadlägret.

Mesta tiden bor vi på brigadlägret – Campamento International 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, vatten 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 någon dag tidigare och bo på brigadlägret. Det kostar ca 100 kr extra per 
natt, inklusive mat. 

För den som vill vara kvar på Kuba efter brigaden kan kubanerna hjälpa till med 
någonstans att bo 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

 

Kursen Språk, kultur och samhällsliv på Kuba – Kvarnby Folkhögskola
Kursen kombinerar studier på distans i Sverige – i samarbete med Svensk-Kubanska-
Föreningen – med en vistelse på Kuba under 14 veckor, med studier vid Universitetet i 
Cienfuegos. 

För senaste info om kurserna år 2016 se Kvarnby Folk högskolas hemsida: www.
kvarnby.fhsk.se Tänk på att vara ute i mycket god tid med din ansökan! Du kan avsluta 
dina spanska-studier på Kuba genom att delta i någon av solidaritets brigaderna.   

För mer information, kontakta Ola Nilsson:  ola.nilsson.kvarnby@folkbildning.net

Deltagare i den första Nordiska Brigaden 1970
Läs spanska i Cienfuegos! 
Gå in på www.svensk-kubanska.se 
Kontakt för anmälan:
Anna-Greta Wallmark: 0921-108 11
anna.greta.wallmark@bredband.net 
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Info från Svensk-Kubanska Föreningen     www.svensk-kubanska.se

60:e Nordiska Brigaden 14 dec 2016 – 5 jan 2017
Preliminärt program.  Frukost, lunch och middag ingår, liksom busstransporter m.m.
Onsdag 14 december
Ankomst till brigadlägret – el campamento – och inkvartering i 6-bäddsrum
Torsdag 15 december
09.30  Välkomstceremoni med kransnedläggning vid bysten av Julio Antonio Mella, 
en av Kubas hjältar, som campamentot fått sitt namn av
10.30 och 15.00   Informationsmöten   20.30 Välkomstfest med kulturella aktiviteter
Fredag 16 december
06.45–11.00  Solidaritetsarbete på jordbruk eller bygge i grannskapet 
14.00  Föredrag om förnyelsen av Kubas ekonomiska modell   20.00 Kubansk Afton
Lördag 17 december
08.00  Avresa för traditionella fotbollsmatchen mellan brigadörerna och byn Caimito
11.00  Åter till campamentot för lunch och ledig em. Valfria utflykter mot avgift
20.00  Vänskapsbrasa med många internationella gäster
Söndag 18 december
08.00  Avresa till badstranden Tarará, östra Havanna. Lunch på stranden. Åter 16.00
20.00  Danslektion på campamentot
Måndag 19 december
06.45–11.00  Solidaritetsarbete 
13.00  Avresa till Havanna för besök på  • Institutionen för pensionärsstudenter 
på Havannas universitet   • Projektet La Castellana för barn och ungdomar med 
funktionshinder. Efter besöken ledig tid i Havanna          
21.00  Återresa till campamentot från Revolutionsmuséet
Tisdag 20 december
06.45–11.00  Solidaritetsarbete
14.00  Föredrag om demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba
20.00  Visning av en kubansk film
Onsdag 21 december
08.00  Registrering inför löpartävlingen
09.00  Löpartävling – Vänskapsloppet – Möte med kubanska idrottsstjärnor
15.00 Idrottsaktiviteter. Schackmästerskap med barn från området                                         
20.00  Kulturafton
Torsdag 22 december
08.00  Avresa till aktivitet för att fira Lärarnas Dag. Åter 10.30
15.00  Föredrag om Kubas utrikespolitik och relationerna USA – Kuba 
20.30  Danslektion på campamentot
Fredag 23 december
06.45–11.00  Solidaritetsarbete
15.00  Möte med ICAPs ungkommunister och fackliga representanter
20.00  Kulturaktivitet med en lokal kulturgrupp från byn Caimito

Lördag 24 december
06.45–11.00  Solidaritetsarbete samt utvärdering av genomfört arbete 
15.00  Musik av barngitarrensemble från Artemisa    20.00 Kollektiv födelsedagsfest  
Söndag 25 december – Ledig dag – Valfria utflykter mot avgift
Måndag 26 december
09.30  Informationsmöte om studiebesöken i Matanzas    12.30 Avresa till Matanzas
15.30  Ankomst och kransnedläggning vid José Martí-monumentet. Ledig kväll
Tisdag 27 december
09.00  Avresa mot byn Limonar och besök på lokalt museum. Ledig eftermiddag.
20.30  Möte med lokal CDR-kommitté. Aktiviteter inför Revolutionens årsdag
Onsdag 28 december
08.30  Avresa till Cárdenas      
09.30  Besök på en arbetsplats för biprodukter från sockerrören               
19.00  Middag och välkomstfest på hotellet
Torsdag 29 december
09.00  Avresa från hotellet med rundtur i Varadero.    Samtal om utvecklingen av 
turismen i Matanzas.          Ledig eftermiddag.              21.00  Avskedsfest på hotellet
Fredag 30 december
Ledig fm.   13.30  Återresa till campamentot   20.00  Danslektion på campamentot
Lördag 31 december
09.00  Frivilligt arbete på campamentot. Ledig eftermiddag 
20.00  Middag och Nyårs- och Revolutionsfest
Söndag 1 januari
Ledig dag på campamentot.                      
Måndag 2 januari
08.00  Avresa till jordbrukskooperativet Vänskapen med de Nordiska Länderna          
12.00  Återresa till campamentot. E.m. förberedelser inför Nordisk Afton
20.00  Nordisk Afton
Tisdag 3 januari
08.30  Avresa för besök på mausoleet över Martyrerna från Artemisa          
10.30  Studiebesök i delade grupper på olika hälsovårdsinrättningar
15.00  Samtal med kubanska internationalistiska läkare på Artemisas provinsjukhus
17.30  Återresa till campamentot
19.30  Utvärderingsmöten för respektive land                        20.00  Danslektioner     

Onsdag 4 januari
09.00  Avresa till Havanna               10.30  Officiell avslutning av Brigaden på ICAP      
14.30  Besök på Revolutionsmuseet                          18.00  Återresa till campamentot
20.00  Avslutningsfest

Torsdag 5 januari 
10.00  Transport till Havanna för dem som stannar kvar på Kuba 
Eftermiddag/kväll: Transporter till flygplatsen för dem som har flyg att ta

Campamento International Julio Antonio Mella – 45 år


