
Den 10 mars 1952 genomförde f.d. överbefälhavare Fulgencio Batista en militärkupp i Kuba, 
uppbackad av USA. Folkflertalet levde i extrem fattigdom, en militant sockerarbetarrörelse 
förföljdes, militanta studentorganisationers protester slogs ner. USAs ambassadör styrde 
landet och USA-maffian hade förvandlat Havanna till spelhåla och bordell. Redan 1933 
hade gangsterkungen Meyer Lansky köpt upp den sergeant Fulgencio Batista som då i en 
kupp utsett sig till överbefälhavare. 

Kubas Revolution började med Moncada

Den 26 juli 1953 startade en väpnad motståndsgrupp med 170 unga män och 2 kvinnor, 
ledda av den purfärske advokaten Fidel Castro, upproret mot Batistas militärdiktatur med ett 
angrepp på militärförläggningen, Moncadakasernen i Santiago de Cuba. 

Anfallet misslyckades, många tillfångatogs och torterades till döds. Fidel Castro och hans bror 
Raul kom undan som genom ett mirakel. De dömdes tillsammans med andra överlevande till 
långa fängelsestraff. Men en folkstorm krävde deras frigivning och 1956 kunde de återuppta 
den väpnade befrielsekamp som skulle segra 1 januari 1959. 

Sedan dess har kubanerna trots USAs ekonomiska, terror- och propagandakrigföring 
byggt upp det land som blivit ledande för hela Latinamerikas frigörelse från USAs 
herravälde. Därför kallas Moncadaanfallet för ”Nederlaget som ledde till seger”. Nu är 26 juli 
Kubas Nationella Upprorsdag, hjältarna hyllas och friheten firas.

26 juli, Santiagos Karnevalsdag, blev Upprorsdagen

Anfallet hade planerats till den 26 juli, datum för den traditionella karnevalen i Santiago, dit 
folk reste från hela landet, och inga skulle lägga märke till upprorsmakarnas bilar. På kvällen 
den 25 juli samlades 120 kämpar på Siboneygården utanför Santiago. De gav sig iväg i bilar 
mot Moncadakasernen innan gryningen för att ta de sovande soldaterna med överraskning. 
De hade kollat vaktrundorna så att anfallet skulle ske när vaktpatrullen var längst bort. Där 
skedde det stora misstaget, de hade inte ha kollat upp ändringar i patrullrutinen på grund av 
karnevalen. De stötte nästan på en gång på en extrainsatt patrull.  

Nederlaget som ledde till seger 
Anfallet på Moncadakasernen 26 juli 1953: M-26-7

USA saboterar Kubas ekonomi 
• Kuba förvägras exportera till USA.
• Med få undantag får USA-företag inte sälja något till Kuba
• Importvaror till Kuba från andra länder får inte innehålla mer än 10% komponen-
ter från USA.
• Andra länder får inte importera varor från Kuba som innehålla mer än 10% kom-
ponenter från USA.
• Fartyg som angör hamn i Kuba släpps inte in i USA förrän efter 180 dagar.
• Banker i Europa tvingas ”böta” miljarder till USA om de gör affärer med Kuba.
• USA:s ambassader spionerar för att hitta de som handlar med Kuba.

FN kräver att USA häver blockaden 
FNs Generalförsamling har 25 år i rad krävt att USA ska häva blockaden, som är 
ett brott mot folkrätten, 2016 enhälligt. Med blockaden utsträcker USA sin lag att 
gälla alla världens länder och utkräver hundratals miljoner US$ i ”böter” under hot 
om att annars utestänga dem från handel med USA.

Återlämna Guantánamo till Kuba! 
Mot kubanska folkets vilja ockuperar USA Guantánamo med en militärbas och 
tortyrläger. Trump har sagt att han ska bygga ut lägret!

Svensk-Kubanska Föreningen
är föreningen för solidaritet och vänskap med Kuba. Vi ordnar föredrags- och diskussions-
kvällar, träffar med gäster från Kuba, kulturaftnar, film. Vi har avdelningar och grupper i 
många städer. Vi har ett brett samarbete med andra organisationer i seminarier, utställning-
ar, manifestationer mot USA:s krigspolitik. Svensk-Kubanska är partipolitiskt obunden och 
har samarbete med systerorganisationer i många länder.

Res till Kuba och se med egna ögon! 
Delta i Solidaritetsbrigaden: två-tre veckor med studiebesök, 
solidaritetsarbete på jordbruk, musik, dans och bad. 

Som medlem i Svensk-Kubanska
Får du regelbunden information om Kuba genom Tidskriften Kuba fyra gånger 
per år. Ditt medlemskap är ett viktigt stöd till Kuba och föreningen.
Medlemsavgiften är 300 kr för ett år, med start dagen du betalar in till pg 40 54 11-0.
Ungdomar under 20 år, pensionärer, studerande och arbetslösa: 150 kr. Familjemedlem-
skap: 450 kr. Stödmedlemskap: 400 kr.

Kolla vår hemsida, www.svensk-kubanska.se,  ring eller e-posta om 
du har frågor och för kontakt med Svensk-Kubanska där du bor. 

Föreningskansliet finns på Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm 
Tel: 08-31 95 30, vanligtvis vardagar kl 13-17. e-post: info@svensk-kubanska.se 14



Läs mer på www.svensk-kubanska.se

Överraskningseffekten hade gått förlorad

Omfattande skottlossning bröt ut. Larmtjuten satte igång. Fidel förstod ganska snabbt 
att de inte skulle uppnå sitt mål. Efter knappt en halvtimme beordrade han tillbakadragande, 
männen började sätta sig i bilarna och köra tillbaka till Siboneygården. Fidel räddades av en 
grabb från Artemisa som hade märkt att han blivit kvar 

Fem stupade i strid och 56 torterades och mördades. Fidel berättar i 100-timmarsintervjun 
med Ignacio Ramonet att ”Det kändes fruktansvärt bittert, allt som hänt. Men jag var redo att 
fortsätta kampen. Vi återvände till Siboneygården för att omgruppera oss. Flera bilar hade 
kommit och några ville fortsätta striden, men andra hade redan börjat ta av sig uniformerna”.

Förövning för befrielsekriget 1956

Upp i bergen, Fidel fick med sig 19 män upp i bergen där han kände väl till trakterna 
från sina bergsvandringar som tonåring. Och som han sa till Ramonet:  ”Vem hade 
kunnat inbilla sig då att vi tre och ett halvt år senare skulle gå från samma Alegria de Pio 
(Granmaexpeditionen 1956) österut på väg till samma berg. Då var vi också bara 3, efter ett 
annat svårt bakslag.”

”Det går inte att döda idéer”

Nu gick flera patruller skallgång och en fann Fidel och hans grupp. De tolv soldaterna 
var rasande, de ville skjuta Fidel och hans grupp på fläcken. Men löjtnanten Sarria försökte 
lugna dem: ”Skjut inte, skjut inte, idéer kan inte dödas”. 

Sarria räddade Fidel en gång till när hans överordnade majoren och mördaren Pérez 
Chaumont krävde att Sarria skulle överlämna Fidel till honom. Sarria sa nej: ”Fången är 
min”. Han anser sig ansvarig och ska föra Fidel till ett civilt fängelse i stans centrum.  ”Om 
de hade fört mig till Moncada skulle de ha gjort slarvsylta av mig.” berättade Fidel för 
Ramonet. 

Löjtnant Sarria fortsatte i armén, där regimen satte honom i fängelse efter att, 26-juli-
rörelsen återkommit med Granmabåten och tagit upp striden i Sierra Maestra. När 

befrielsekriget segrat 1959, steg han i graderna, blev kapten 
och adjutant till republikens första president Dorticos. 

Till Ramonet sa Fidel 2006: 

”Om vi hade lyckats inta den stora militärförläggningen 
Moncadakasernen skulle vi ha störtat Batista. Vi hade med 
överraskningsanfallet innan gryningen kunnat lägga beslag 
på tusentals vapen och lura soldaterna – 1500 totalt -  med 
våra sergeantuniformer […] Om jag får frågan idag skulle 
jag säga att om vi då hade lyckats inta Moncada skulle vi ha 
segrat för tidigt. Även om vi inte hade funderat på det så blev 
Sovjetunionens stöd efter revolutionen 1959 avgörande. 1953 
rådde den stalinistiska andan och politiken, inte Chrusjtjovs.” 

Fidel 
förhörs i 
fängelset. 
Sergeant 
Sarria 
uppe till 
vänster. 

En massiv landsomfattande kampanj för amnesti för Moncadisterna ledde till seger, de 
frigavs 1955, och Fidel reste till Mexiko för att förbereda fortsättningen på den väpnade 
befrielsekampen fram till segern 1 januari 1959. 

Fidel Castro, Fånge 4214

Läs mer om Fidels detaljerade berättelse om Moncada i Ignacio Ramonets, 100 timmar 
med Fidel, om planerna, misslyckandet, tillgångtagandet, nederlaget som ledde till seger 
knappt sex år senare. 

Glada Moncadister lämnar fängelset 1955 på Isla de Pinosoch hälsas av jublande folkmassor
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