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Sex kubanska parlamentariker besökte Storbritannien i 
november.  Jeremy Corbyn, ledare för Labourpartiet, var 
en av 25 brittiska parlamentariker (MP) som deltog i en 
sammankomst organiserad av Cuba Solidarity Camping 
(CSC) – Storbritanniens motsvarighet till Svensk-
Kubanska Föreningen – och Parlamentsgruppen för 
Kubakontakt (APPGC). De välkomnade den kubanska 
delegationen och diskuterade frågor av ömsesidigt 
intresse, som utbildning, hälsa och religion.

Kubanerna hade en träff med Alan Duncan, konservativ 
minister på utrikesdepartementet, ansvarig för Europa 
och Amerika. De träffade också John McDonnel (MP, 
ekonomisk talesperson för Labour) liksom baronessan 
Hooper, ordförande för APPGLA,  parlamentsgruppen för 
Latinamerikakontakt.

Under besök i Reading och Oxford sammanstrålade 
kubanerna med representanter för de politiska ledningarna 
i dessa städer.

Långa köer föratt hälsa på kubanerna  
CSC organiserade tillsammans med Karen Lee 
(MP, ordförande för APPGC) ett möte öppet för alla 
parlamentariker. Överhusmedlemmar fick  lika väl  som 
akademiker och fackföreningsledare köa för att få träffa 
kubanerna. Jeremy Corbyn. Och en av Labours och en 
av Skotska Nationalistpartiets ledamöter välkomnade 
de kubanska gästerna och poängterade det positiva i de 
återupptagna diplomatiska förbindelserna mellan USA 
och Kuba: ”Det kubanska folkets beslutsamhet som ledde 

till de återupptagna förbindelserna var av stor betydelse” 
menade Corbyn. Han pekade också på det betydelsefulla 
i att USA tvingades frige ”De Fem Kubanerna” (de som 
då de kartlade exilkubansk högerterror i Florida blev 
arresterade och skandalöst dömda till långa fängelsestraff 
i USA). Corbyn uttryckte sin förhoppning att Trump inte 
kommer att rulla tillbaka dessa framsteg.

Ingen beröringsskräck i England
För svenska läsare kan det vi ovan beskrivit te sej 
överraskande. Svenska socialdemokrater och även många 
i Vänsterpartiets ledning har ju beröringsskräck när det 
gäller Kuba. Urban Ahlin (talman i riksdagen och känd 
genom #metoo) var ju under sin tid som utrikespolitisk 
talesperson för Socialdemokraterna en av de främsta 
hetsarna mot Kuba. Och Jonas Sjöstedt, V-ordförande, 
kunde i en Aktuellt-intervju omöjligen säga vem han 
föredrog; Trump eller Castro. Han kunde alltså inte 
ta ställning mellan den högerextreme ledaren för den 
ledande imperialistmakten och presidenten för ett tredje 
världen land som utmanat denna makt.

I Storbritannien är det annorlunda. Brittiska mot-
svarigheten till svenska LO heter TUC och är ansluten till 
Cuba Solidarity Campaign. Bara tanken att svenska LO 
skulle vara anslutet till Svensk-Kubanska är hisnande. Till 
socialdemokrater och vänsterpartister i Sverige måste nog 
frågan ställas: Tycker ni att brittiska Labour och Corbyn 
gjorde rätt eller fel när de välkomnade och prisade de 
kubanska parlamentarikerna?

Varmt välkomnade i Westminster
Peter Widén

Kubanska parlamentariker

• 
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Kuba har en folkvald lagstiftande nationalförsamling 
– parlament – som väljer presidenten/statschefen och 
regeringen, dvs ministrarna.  Folkvalda församlingar finns 
också på läns- och kommunnivå. Valen till national- och 
länsförsamlingarna äger rum vart femte år, som nu i början 
av 2018. Alla val är allmänna och hemliga personval, utan 
partier. Rösträtt från 16 år.  

Val i 168 kommuner
Grunden för systemet är kommunerna där val till 
kommunfullmäktige hålls med 2,5 års mellanrum. 
Nomineringarna till kommunalvalen sker direkt på öppna 
kvartersmöten i valdistrikt med omkring tusen invånare. 
På landsbygden kan ett valdistrikt ha ner till ett par hundra 
invånare. 

Distrikten är indelade i 2-8 grannskap eller byar –  
CDR-kommittéernas upptagningsområden – från ett 50-tal 
upp till ett par hundra invånare. För att nomineringsmötet 
ska bli giltigt måste ett flertal av väljarna delta. 
Nomineringsdebatten är öppen. De två som får flest röster 
blir nominerade. Presentationer med ålder, utbildning, 
yrke, medlemskap i organisationer, internationella insatser 
mm sätts upp på anslagstavlor på välbesökta platser runt 
om i grannskapen. I höstens kommunalval fanns 24 365 
vallokaler.

Uppskjutna på grund av orkanskador
Kommunalvalen skulle ha ägt rum 22 oktober, med 
eventuell andra omgång 29 oktober. Men orkanen Irmas 
omfattande förstörelse i september ledde till att de sköts 
upp till 26 november respektive 3 december. De 45 000 
omineringsmötena på kvarters- och grannskapsnivå 
försvårades också, men kunde genomföras, med ett 
deltagande på över 79 procent av väljarna. Över 17 000 

Kommunalval 
trots orkanskador 
och skyfall
Eva Björklund

kandidater nominerades till kommunfullmäktige, varav en 
tredjedel för omval, varav 35 procent kvinnor

Valdeltagandet hamnade på ca 86 procent, fem procent 
lägre än 2012, vilket till en del förklaras av omfattande 
regn. 4 procent blankröster och 4 procent ogiltiga. Av 
nominerade 60 870 kandidater valdes i första omgången. 

Foto Jan Strömdahl

Ovan: På väg in till vallokalen, Foto Jan Strömdahl
Nedan: Intygar att ha röstat, 
Nederst: Valurnevakter, Foto Jan Strömdahl

forts sid 5
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Till sitt 30-årsjubileum lanserade Kubas Ungdomsda-
torklubb Ludox*, landets första onlineplattform för da-
torspel för Lek och lär - Underhållning och lärande, för 
barn, ungdom och vuxna – med 40 spel, varav 13 skapade 
i Kuba. Galaxia, Súper Bolá, Tasilany, Beisbolito, Activ-
ando Neuronas och Gesta Final (Sista Bragden) är några 
av de 13 datorspel de gjort hittills. Portalen är tillgänglig 
med mobiler, plattor och datorer och spelen kan användas 
individuellt eller tillsammans med andra.

Parollen är ”det är roligt att lära”, 
Det säger Danays Moreno, ”Spelen är interaktiva, där spe-
larna kan lära sig att måla, utvidga sina historiekunskaper, 
allt möjligt ...  De aktiverar psykologiska processer, minne 
och koncentration, utvecklar tänkandet och motoriken.”
Ludox har också en nyhetssida med de senaste nyheterna 
inom spelvärlden. Och länkar till Ungdomsklubbens an-
dra produkter som Mochila (ryggsäck) och Estanquillo 
(träffpunkt).  På ”Kontakta oss” kan  spelarna skicka syn-
punkter och förslag till arbetsgruppen. 

Och tillade att de som inte har egen utrustning ju har 
tillgång till alla lokala Ungdomsklubbars.  

Samlar in spel från ungdomsklubbarna
Ludox-projektet startade för ett år sedan för att tillvarata 
videospel som skapats av ungdomsklubbar eller medlem-
mar runt om i Kuba. ”Detta är vår största utmaning, att 
samla in och analysera spel som Ungdomsklubbarna har 
tagit fram”, förklarade spelutvecklingsgruppens Yilian 
Sánchez Contreras.  

”De ska ha hög kvalitet och vara attraktiva för en bred 
publik, även om de flesta är barn och ungdomar.Vi ville att 
det skulle vara lätt att navigera, lätt att hitta spelen, och att 
illustrationerna tydligt skulle ange varje sektions innehåll. 
Spelen måste hålla en hög kvalitet”, sa Bladimir Pavón.

”Även om det ännu är för tidigt att tala om en dator-
spelsindustri i Kuba, så har de första stegen tagits och Lu-
dox är ett exempel. 

Med begränsade resurser har vi lyckats skapa roliga 
och intressanta spel, med ett budskap, ett syfte. Detta är 
bara starten. Ludox vill också uppmuntra kubanska, obe-

Ludox, ny portal 
för datorspel
Alejandra García, Granma

roende spelutvecklare”.
”Ungdomsklubben vänder sig både till institutioner 

och enskilda”, betonade Leonel Ramayo, datatekniker och 
programmerare. ”Det kan underlätta skapandet av en ge-
menskap där institutioner, byråer och spelutvecklare kan 
dela med sig innehåll och erfarenheter.” De som inte har 
egen utrustning har tillgång till alla lokala Ungdomsklub-
bars. 

Ludox har överträffat våra förväntningar 
”Och vi tror att den kommer att bli väldigt populär bland 
ungdomar och familjer,” sa Danays Moreno.  ”För när-
varde räknar klubben med att uppdatera portalen varje 
vecka”.    Översättning Eva Björklund

* Ludox kommer från latinets ludo som betyder spela, leka. 
Ludologin beskriver de egenskaper som är utmärkande 
för datorspelens dramaturgi som till skillnad från film är 
interaktiv.

11 415 ledamöter valdes till de 12 515 enmansvalkretsarna 
i landets 168 kommuner. Så det blev en andra valomgång i 
1 100 valkretsar, där det antingen blivit jämnt lopp mellan 
två nominerade, eller ingen fått mer än 50 procent av de 
giltiga rösterna. 

 

Val till national- och länsförsamlingar 
Till dem föreslår folkrörelserna namn. Bland de namnen 
väljer kommunfullmäktige vilka de nominerar som 
kandidater till valen till national- och länsförsamlingar.

Presidentval uppskjutet 
Eftersom kommunalvalen, som är det första steget till 
val av nationalförsamling, fick skjutas upp en månad på 
grund av septemberorkanen Irma, blev också valet till 
nationalförsamling uppskjutet och därmed även valet av 
ny president efter Raúl Castro, troligen nuvarande förste 
vice president. Raúl Castro kommer därför att avgå 19 
april i stället för som planerat i februari. Illvilliga röster 
har försökt tolka det som att han försökt manipulera för att 
inte behöva avgå.

• 

• 

forts från sid 4
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Under två dagar i november 2017 hölls aktiviteter för 
Kuba i EU-parlamentet i Bryssel. Några ledamöter i 
vänstergruppen GUE/NGL i parlamentet hade tagit 
initiativ till ett seminarium med inbjudna kubanska gäster. 
Bland dessa fanns Che Guevaras son Camilo, en överläkare 
från barnsjukhuset William Soler i Havanna och Oscar 
Luis Hung Pentón från kubanska Nationalförsamlingen. 
Närvarande var också Kubas ambassadör i EU, Norma 
Goicochea Estenoz. 

Hon höll ett kort, men mycket passionerat tal som rev 
ner applåder. Ambassadören framhöll det lidande som 
drabbar kubanerna på grund av blockaden, och vilken grov 
kränkning denna är av kubanernas mänskliga rättigheter. 
Hon fortsatte med att raljera över att EU tilldelat inte 
mindre än tre antikubaner det s.k. Sacharovpriset. Men 
aldrig kommit på tanken att ge det till de kubanska 
läkarna i tredje världen, eller till den kubanske läkare som 
insjuknade i Ebola i Västafrika, och efter att ha tillfrisknat 
i Kuba, återvände för att fortsätta arbetet mot epidemin. 
Också Fidel, med sin internationalism, sin solidaritet 
hade förtjänat pris. Norma Goicochea framhöll vikten 
av vår solidaritet. Den tjänar som avskräckning mot 
interventionsplaner. Hon sade också: ”De försöker ställa 
villkor och krav på oss. Men vi är inte rädda. Var så säkra, 
vi viker inte en tum!”

Ett halvt dussin solidaritetsorganisationer från 
olika länder i Europa var med. Alla försökte få till 
möten för att diskutera USA:s blockad mot Kuba 
med parlamentsledamöter från respektive land. Den 
svenska 3-mannadelegationen hade givande möten med 
vänsterpartisten Malin Björk och miljöpartisten Bodil 
Valer. Sammanlagt träffade solidaritetsrörelsen ett dussin 
parlamentsledamöter. Vi kräver att EU och regeringarna i 
Europa inte nöjer sig med att rösta mot blockaden en gång 
om året i FN. De måste börja skydda sina egna företags, 
bankers, föreningars och medborgares rättigheter. 
Rättigheter som USA trampar under fötterna och tillämpar 
sina lagar på tredje land. Dessutom vill vi att europeiska 

medborgare ska få tillgång till de effektiva mediciner 
som Kuba tagit fram för att t.ex. hindra amputationer av 
diabetiker och för att bromsa cancer.

Se ”Världens längst blockad”, sid 8

Blockadens inverkan på hälsovården. 
Det ligger nära till hands att använda ordet ”hjärtskärande” 
när vi hör överläkare Selman-Housein från barnsjukhuset 
William Soler i Havanna. På ett seminarium i EU-
parlamentet talar han om blockadens verkningar på hans 
sjukhus. Han varvar med bilder på operationer på små barn 
med allvarliga hjärtfel. Jag måste erkänna att jag blundar 
ibland inför fotona av barnen, intuberade, uppskurna och 
omgivna av läkare och utrustning. 

Överläkaren inleder med: ”Hälsa är fundamentalt i livet. 
I Kuba är hälsovården, som ni vet, gratis och omfattar alla. 
Jag vill ta upp blockadens verkningar med några konkreta 
exempel från mitt arbete på barnkardiologicentret på vårt 

Kubasolidariteten på plats  
i EU-parlamentet

Dr Selman-Housein och Oscar Luis Hung Pentón

Zoltan Tiroler

 Foto Vania Ramírez

 Foto Vania Ramírez
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sjukhus, William Soler. För oss är det en enorm utmaning 
att ge högkvalitativ vård för alla som behöver.” 

Och han fortsätter: Medan bilderna tränger in en efter 
en och understryker hans ord: ”Barnen med hjärtproblem 
kräver en komplicerad behandling som kräver dyr 
utrustning och stora resurser, såväl tekniskt som personellt. 
I många fall måste vi tillgripa öppen hjärtkirurgi i brist på 
utrustning. Det medför betydligt större risker för patienten.

Utrustning som vi behöver tillverkas ofta i USA. I 
andra fall innehåller de komponenter eller patent från USA. 
Därmed omfattas de av blockaden. Det gör att europeiska 
företag också har problem med export till Kuba, eftersom 
inga komponenter tillverkade i USA får ingå. När ett 
europeiskt företag köps upp av ett USA-registrerat, eller 
börjar använda komponenter tillverkade där, så kan vi 
inte längre använda dem. Vi får inga reservdelar, ingen 
service, inga nödvändiga förbrukningsvaror, som reagens. 
Vi har exempel på utrustning på hundratals sjukhus och 
medicinska laboratorier i Kuba. När ett företag köps upp 
eller sluter avtal med USA kan de inte längre leverera till 
oss.* Det betyder att dessa utrustningar blir obrukbara. 
Det handlar inte i första hand om kostnader, utan om att 
patienter drabbas.

Undantag finns, men för krångliga. 
”Visserligen har USA:s blockad ett undantag för medicin, 
men kraven från USA är så omfattande att de flesta företag 
inte tycker det är mödan värt att försöka. Undantaget blir 
en tom gest. USA:s myndigheter kräver att det säljande 
företaget på plats i Kuba övervakar hur medicin och 
utrustning används. De ska exempelvis garantera att 
speciella katetrar inte används till vapen, till kemiska, 
biologiska eller atomstridsmedel eller missiler. Vidare 
krävs omfattande dokumentation för användningen av 
varje detalj. Ibland får kubanerna på krångliga och dyra 
vägar tag på nödvändig medicin eller utrustning. Ibland är 
det för sent för att rädda patienten. 

Selman-Housein avslutar: ”Bara den årliga mer-
kostnaden för den kubanska hälsovården på grund av 
blockaden uppgår till 87 miljoner US dollar, medan 
lidandet det orsakar inte kan kvantifieras. Vi kämpar för 
barnens hälsa men måste också kämpa mot blockadens 
verkningar.”

Blockaden strider mot internationell rätt
På seminariet talade också en professor i internationell 
rätt från universitetet i Bryssel. Han sade bland annat att 
Helms-Burtonlagen (Lag som reglerar USA:s blockad) 
diskuteras inte i Europa. Men hur överensstämmer den 
med internationell rätt? En lag är inte giltig om den påver-
kar de inre angelägenheterna i ett annat land och andra 
länders medborgare. FN-stadgan säger att inget land 
får inkräkta på ett annat lands självständighet och inte 
begränsa rätten till fri sjöfart och handel. USA gör ”både 
ock” i förhållande till andra länder: till exempel får fartyg 
som varit i kubansk hamn inte angöra hamn i USA på ett 
halvår. 

Just för att Helms-Burtonlagen och andra blockadlagar 
bryter mot internationell rätt så fördömer FN:s 
Generalförsamling varje år USAs Kubablockad.

Att nationalisera företag är varje självständigt lands 

rättighet och strider inte mot internationell rätt. Det är 
helt lagligt och internationellt erkänt (ibland hävdar USA 
att blockaden är ett straff för att Kuba nationaliserade 
utländska företag i början på 1960-talet). 

Banker som fallit undan för USA och betalat dryga 
böter har genom att betala brutit mot internationell rätt

Ett alternativ är att försöka ta upp sådana fall i EU-
domstolen. Nyligen dömde EU-domstolen ett avtal mellan 
Marocko och EU som ogiltigt i den del som rör Västsahara. 

Efter att Helms-Burton antogs i USA 1996 svarade 
Kanada, Mexiko och EU att dess extraterritoriella effekter 
är olagliga. EU förklarade att dessa effekter inte erkänns 
av EU. Det framgår i Europarådets promemoria 2271/96, 
vilket innebär att ingen lagstiftning i respektive EU-land 
behövs. 2007 kastade den österrikiska banken BAWAG 
ut flera hundra kubaner som kunder med hänvisning till 
blockaden. Österrikes regering förklarade detta olagligt 
och landets utrikesminister Ursula Plassnik tog initiativ till 
att pressa banken, de gav efter och kunderna togs tillbaka. 

Sammanfattningsvis var professorn av uppfattningen 
att chanserna är goda att vinna mål mot USA:s blockad. 

* Detta hände med Pharmacias export till Kuba som upphörde 
2003 när USAs Upjohn köpte Pharmacia

Hela församlingen gick också ut på gatan med fanor och 
banderoller. Foto Vania Ramírez 
Nedan träffar Vania Ramírez León och Zoltan Tiroler Vän-
sterpartiets EU-ledamot Malin Björk. Foto Martin Österlin

• 
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Trots att de diplomatiska förbindelserna återupprättats 
fortsätter USA med fientliga handlingar mot Kubas folk. 
Den som orsakar mest skada är den ekonomiska, finansiella 
och handelsblockaden, som började tillämpas 1962, efter 
USA:s misslyckade invasion av Kuba. Sedan har de 
ursprungliga blockadlagarna utvidgats och förstärkts flera 
gånger. Idag är blockaden hårdare än någonsin. 

Över ett halvt århundrade
Världshistoriens längsta och hårdaste ekonomiska och 
finansiella blockad är en kollektiv bestraffning som medför 
enorma förluster och lidande för ett helt folk. Det är enligt 
internationell rätt en krigshandling. De flesta länder skulle 
ha dukat under för länge sedan, men kubanerna härdar ut.

Vad består blockaden av?
USA:s blockad mot Kuba är en serie åtgärder för att kväva 
Kubas ekonomi och få kubanerna att ge upp. USA hoppas  
att blockaden ska framkalla ”svält och desperation” 
(som det står i USA:s motivering för blockaden när den 
infördes). Detta ska i sin tur få befolkningen att revoltera 
mot landets regering, är det tänkt.

Vad säger Förenta Nationerna?
Sedan 1992 röstar FN:s Generalförsamling varje år mot 
blockaden. 2017 röstade 191 länder för Kubas resolution 
mot blockaden. Enbart USA och Israel röstade för 
blockaden. USA hävdar sina blockadlagar extraterritoriellt, 
utanför sina gränser. FNs enhälliga fördömande beror 
bland annat på att blockaden skadar andra länders egna 
intressen.

Trots FN:s fördömanden gör EU och EU-ländernas 
regeringar inget för att skydda sina företag, banker och 
medborgare från USA:s sanktioner. Inte heller arbetar de för 
att deras medborgare ska få tillgång till Kubas medicinska 
framsteg, som Kubas världsledande bromsmediciner mot 
cancer. Eller Kubas effektiva mediciner som kan undvika 
amputationer av diabetesfot. 

Hur verkar blockaden, vilka blir följderna?
Kostnaden för blockaden är svår att beräkna. En försiktig 
uppskattning anger den sammanlagda kostnaden för 

Kuba till ofattbara 122 miljarder US dollar! Den årliga 
kostnaden är ca 4 miljarder US dollar. Blockaden är det 
största hindret för Kubas ekonomiska utveckling. Den 
drabbar alla sektorer: hälsovård, utbildning, idrott, handel, 
transporter, livsmedelsförsörjning, kultur osv. USA måste 
inte bara upphöra med blockaden, utan också kompensera 
Kuba för förlusterna. 

• Fartyg som angjort kubansk hamn förbjuds under  sex 
månader att angöra hamn i USA. 

• Produkter som innehåller något från Kuba får inte 
säljas till USA. Kuba har mycket nickel. Nickel ingår i 
bilplåt. Bilar med kubanskt nickel får inte säljas till USA. 
Inte heller belgisk choklad med kubanskt socker, o.s.v.

• Produkter som innehåller komponenter tillverkade 
i USA, eller där det finns USA-patent, får inte säljas till 
Kuba. I dagens globaliserade värld betyder det mängder 
av produkter, mediciner, utrustningar osv. När ett USA-
företag köper upp, eller bara går in i ett annat företag, 
så kan det inte längre handla med Kuba. Det betyder 
att reservdelar, service, underhållsartiklar etc. inte kan 
levereras, även om Kuba redan har aktuell utrustning. Den 
blir då ofta obrukbar.* 

• US dollar är den internationella handelsvalutan. USA 
betraktar alla dollar i världen som sin egendom. Om 
Kuba handlar i dollar straffar USA banken som förmedlat 
betalningar med miljardbelopp i ”böter”. USA har bötfällt 
banker i alla världsdelar för brott mot USA:s blockadlagar. 
USA har tvingat storbanker att ingå avtal som ger USA 
full insyn i deras transaktioner. Också banker som inte 
har avtal med USA är rädda för konsekvenser och avvisar 
affärer med Kuba. 

Världshistoriens längsta blockad  

Ett folkrättsbrott 
som kränker alla 
kubaner!
Zoltan Tiroler
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Inget tjuvnyp är för litet
Medan det finansiella strypgreppet är det som slår hårdast 
mot Kubas ekonomi, så omfattas också ”småsaker” som att 

• Swedbank har nekat Svensk-Kubanska Föreningens 
Stockholmsavdelning att öppna ett konto för sin 
verksamhet (november 2017).

• En svensk researrangör har i flera fall sett sina kunders 
pengar beslagtagna av PayPal och banker (december 
2017).

• En penningförsändelse i euro från Sverige till Schweiz, 
via Nordea till Credit Suisse, returnerades  efter att bankerna 
tagit en avgift (20 000 kr) för ”valutatransaktioner”. 
Pengarna var avsedda för MediCuba Europa, med säte i 
Schweiz, som bedriver medicinskt samarbete med Kuba 
(2016)

• Kubanska medborgare har nekats köpa böcker på 
Amazon. Biluthyrare i olika länder har nekat kubansk 
ambassadpersonal att hyra. Kreditkort har nekats kubaner 
på grund av deras nationalitet, osv…

Kubas representant i FN  Anayansi Rodriguez:

USA blockerar Kubas betalningar 
till internationella organ 

Blockaden hindrar Kuba från att fullgöra sina betalningar 
till FN och i tid sina ekonomiska åtaganden gentemot 
internationella organisationer, förklarade Kubas ständiga 
FN-representant Anayansi Rodríguez, och gav några 
exempel på denna oroväckande situation. 

Sedan 2015 vägrar schweiziska storbanken UBS 
ta emot Kubas betalningar för medlemskap i FNs 
miljöprogram (UNEP) och nätverket för miljöutbildning.

Detsamma händer med Kubas avgift till Protokollet 
för bioteknologisk säkerhet i Konventionen om biologisk 
mångfald, liksom avgifterna till Basel, Rotterdam och 
Stockholmkonventionerna. På grund av detta har Kuba 
sedan 2016 inte kunnat  ta del av projekt och samarbete 
om säker hantering av kemikalier och farligt avfall.

Kubas årliga avgift till Interparlamentariska Unionen i 
Genève, stoppas också av UBS.

Mellan april 2016 och mars 2017 fick  Kuba konton 
nedstängda, medel undanhölls, återbetalningar stoppades, 
transaktioner annullerades m.m. av över 100 finansiella 
institutioner världen över, till följd av blockaden. Under 
denna period vek sig ytterligare 40 banker för Washingtons 
trakasserier, som hotar kubanska institutioners normala 
verksamhet.

Upprepade gånger undanhålls och nekas betalningar 
för tjänster som Kubas hälsovårdsarbetare utför i skilda 
delar av världen, då banker i tredje land fruktar att de ska 
straffas med dryga böter till USA.

Blockaden är definitivt inte ett bilateralt problem, det 
är en politik som har en tydlig extraterritoriell karaktär 
och vars konsekvenser påverkar alla, inklusive USAs eget 
folk.     Granma 171231, översättning Christine Vaple 

Solidaritetsrörelsens viktigaste krav  
      Zoltan Tiroler
Kubas och internationella solidaritetsrörelsens viktigaste 
krav är ett slut på USA:s Kubablockad. Kampen mot 
blockaden är Svensk-Kubanskas absolut viktigaste 
kampanj. Som andra kampanjer kan målet verka 
ouppnåeligt. Inte många trodde att Vietnam skulle 
besegra USA och att apartheid i Sydafrika skulle störtas. 
Inte många trodde att USA skulle tvingas släppa de fem 
kubanska politiska fångarna. Men så blev det. I alla dessa 
fall skapade kampen en stark folklig opinion och uppnådde 
sitt mål. Också USAs grymma Kubablockad kommer att 
få ett slut. Vi drar vårt strå till stacken. 

Varför gör USA på detta sätt?
Efter diktaturens krossande och revolutionens seger 1959 
kunde USA inte acceptera en självständig, oberoende 
och socialistisk stat bara 150 km från Florida. Kuba står 
fritt från USA:s herravälde. Kuba är ett exempel och ett 
föredöme för övriga Latinamerika. USA har med våld 
slagit ner mängder med folkliga försök i Latinamerika att 
följa Kubas exempel och vill med alla medel utradera det 
kubanska föredömet. 
* Svenska Pharmacia hade länge omfattande export till Kuba. 
När USAs Upjohn 2003 köpte upp Pharmacia upphörde all 
export också av reservdelar och läkemedel.

• 

• 
Foto Eva Björklund

• 

Några exempel på blockadens effekter
• 5 minuters blockad motsvarar materialkostnaden för en

2-rumsbostad
• 12 timmars blockad motsvarar kostnaden för det årliga
 behovet av insulin till de 64 000 diabetikerna i Kuba.

• 1 dags blockad motsvarar kostnaden för 139 stadsbussar.
• 2 dagars blockad motsvarar kostnaden för  skrivmaterial,
 anteckningsböcker och annat utbildningsmaterial som
 krävs till en årskurs.

• Kuba beräknar att blockaden fördubblar kostnaden för
 landets import och att Kubas exportinkomster halveras.
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Samordnaren för Kubas expertpanel för studier av de 
påstådda effekterna av de påstådda akustiska angreppen 
på USAs diplomater i Havanna, Dr Jorge Villar Kuscevic, 
hade inbjudit internationella experter till en diskussion 
online den 14-15 november. På hemsidan “Science and 
the Acoustic Attacks” publicerades deras kommentarer 
som samstämmigt tillbakavisade USAs påståenden för att 
de helt saknade vetenskaplig grund. ”Detta tar oss tillbaka 
till 60-talets kallakrigshets och därför har vi inbjudit all 
världens forskare att bidra till att om möjligt lösa denna 
vetenskapliga gåta.” 

Dr Nelson Gómez Viera, chef för neurologen på 
Ameijeirassjukhuset i Havanna, erbjöd alla att ta del 
av USAs medicinska rapport, som dock bara innehåller 
mycket begränsade, otillräckliga och irrelevanta 
dokument. 

”USA har inte velat dela med sig av sina påstådda 
bevis, inga medicinska undersökningar redovisas, det 
talas om audiometriska studier, balansstudier, men ingen 
redovisas.” 

En kubansk syrsa?
Expertpanelen konstaterade att det inspelade akustiska 

prov som Vita Huset överlämnat till pressen bara innehåller 
vanliga omgivningsljud där det mest högljudda inslaget 
var en kubansk syrsa vars ljudnivå på 74,6 decibel, som ju 
inte kan påverka människors hälsa. ”Det är omöjligt att de 
kan ha åstadkommit de skador som påstås, och som inte 
redovisas vetenskapligt.” 

Dr Freddy Matos från Ecuador menade att för de 
symptom som beskrivits finns ingen vetenskaplig grund 
kopplad till akustiska fenomen. Enda förklaring är att 
USA ljuger för att skada förbindelserna mellan länderna. 
Det finns inte heller någon sjukdom som ger den påstådda 
symptomkombinationen, sa han och hänvisade till 
psykosociala faktorer som förklaring. 

Enligt neurologen Dr Mark Hallet, chef för 
motorikavdelningen på USAs Institut för Neurologiska 
Störningar och Hjärnblödningar, liknar läget objektivt sett 

USA anklagade i augusti 2017 Kuba för att hösten 2016 ha 
angripit kubanska diplomater i Havanna med ett akustiskt 
vapen och gjort dem döva. Det visade sig gå emot all 
expertis på akustiska vapen och skador och blev ett skämt 
på sociala medier (se Kuba 3.17). Det påminde om en 
annan anklagelse för några år sedan, att hajangrepp mot 
badande turister Florida skulle utförts av Kubatränade 
hajar, vilket också fick stort medialt genomslag. 

De akustiska angreppen skulle enligt USAs 
utrikesdepartement ha inträffat efter Trumps valseger 
vintern 2016 i ett försök att stoppa normaliseringen av 

En liten del av det stora kubanska forskarlaget, här med 
Dr Alida Suárez Landrián, lic Martha Beatriz Martínez Torres 
och Dr Manuel J Villar Kuscevic

Akustisk terror i Kuba?  Ett hjärnspöke? 
 

Abel González Alayón, ACN

mer grupphysteri än något annat. ”Sådant kan förekomma 
när en grupp människor arbetar i en spänd atmosfär i 
främmande omgivning.” Enligt Hallet har inga egentliga 
skäl ännu kunnat redovisas och ”att det skulle vara 
ljudvågor är absurt. Det handlar om grupphysteri.”

Hörselneurologen Dr Seth Horowitz, neurovetenskaplig 
specialist vid Brown University: 

”Ingen känd utrustning kan åstadkomma de symptom 
som beskrivits”. 

Biologen och psykologen Dr James Jauchem, specialist 
hos USAs Rymdagentur och Arméns Rymdmedicinska 
skola: ”Vi har inte någon grund för att tala om akustiska 
vapen” och ”det skulle bli svårt att ta fram ett ultraljudvapen 
som kan åstadkomma de symptom som påståtts.”

Psykologen vid Texas Universitet och chef för 
psykologiavdelningen, Dr James Pennebaker, talar om 
”masshysteri”, och att de symptom som nämnts kan vara 
psykogena företeelser som orsakats av den höga stressnivå 
som förknippas med etableringen av diplomatiska 
förbindelser. 

SvD i USA-propagandans tjänst 
Eva Björklund

förbindelserna. Men varför Kuba skulle ha intresse av 
det kunde ingen förstå, och inte heller varför saken – 
liksom USAs motåtgärd: utvisningen i maj av 3 kubanska 
diplomater från Washington – ”läckte” till pressen först 
hösten 2017 (SvD hängde med en artikel 2017-10-12) och 
förebådade USAs utvisning av ytterligare 15 kubanska 
diplomater, som sedan också rapporterades i SvD.

Utan orsak 
Utan att något nytt hänt fann SvDs nyhetschef Erik 
Berglin det angeläget att publicera ännu en artikel den 

• 

forts sid 11
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Kuba svarar   
än en gång på 
ogrundade 
anklagelser 
Eva Björklund

Den 9 januari hölls i Senatens Utrikesutskott,  
Underavdelningen Västra Halvklotet, ett förhör 
organiserat av republikanska senatorn från Florida, Marco 
Rubio, och demokratiska senatorn från New Jersey, 
Robert Menéndez, båda med lång meritlista av arbete för 
att motverka förbättrade förbindelser mellan Kuba och 
USA.  

Josefina Vidal, chef för USA-avdelningen i Kubas 
utrikesdepartement gav dem svar på tal i en artikel i 
Granma. Hon påvisade att det inte finns några som helst 
varken bevis eller indicier för att Kuba skulle ha angripit 
USA-diplomater med akustiska vapen, eller på att något 
sådant ägt rum, som skulle ha kunnat orsaka de hjärnskador 
som US-diplomater påstår sig ha fått. 

Hon hänvisar bland annat till att både chefen för USAs 
utrikesdepartementets Läkarmottagning, Dr. Charles 
Rusentar, och biträdande chefen för de internationella 
programmen på Byrån för Diplomatisk Säkerhet, Toda 
Brown, sagt att experterna inte har kunnat identifiera 
varken orsak eller förövare till de symptom som 
diplomaterna hänvisar till.
      Josefina Vidal förkastar påståenden om akustisk terror 
och de obefogade sanktioner USA har vidtagit mot Kuba 
och som står befolkningen dyrt, liksom USAs folk och ku-
baner i USA.  
     ”Vi fördömer också de Kubafientliga krafternas poli-
tiska manipulationen för att förvärra stämningen i förbin-
delserna mellan de båda länderna, med ett enda syfte, att 
återgå till hårda motsättningar, med negativa följder för 
båda länderna och hela världsdelen.” 
                 Läs mer på hemsidan www.svensk-kubanska.se.

press – in att det egentligen är tvärtom, att det är USA som 
trakasserar Kuba ekonomiskt och diplomatiskt? Och att det 
”decenniers kalla krig” som Berglin nämner, är ett ensidigt 
ekonomiskt, finansiellt, handels- och propagandakrig från 
USA mot Kuba, ett krig som förhärskande västliga medier 
sluter upp i. 

Inte heller har SvD funnit det värt utrymme att 
informera om det utskottsförhör som USAs senat höll den 
9 januari, och där Kubas ansvariga för USA-förbindelser, 
Josefina Vidal, oemotsägligt kunde tillbakavisa dessa 
absurda påståenden med hänvisning till USAs egen 
expertis, som varken kunnat identifiera orsak eller 
förövare för de symptom som diplomaterna hänvisar till. 

Hanteringen är densamma i övriga förhärskande 
svenska och internationella medier. 

Josefina Vidal

     Kuba är ett säkert, fredligt och hälsosamt land. 
Men Trump försöker skrämma USA-bor från att resa till 
Kuba. USA/Trump har också utnyttjat skrönan om ljudat-
tacker inte bara för att ta hem egna diplomater från Kuba 
och utvisa kubaner från USA, för att dra ner förbindelser-
na till minimum, som före avtalet mellan Kuba och USA 
i november 2014 att återupprätta diplomatiska förbindel-
ser.  USA har också inskränkt kraftigt på möjligheterna 
för USA-medborgare att resa till Kuba, och har nu också 
försökt skrämma de USA-medborgare som trots allt vill 
besöka Kuba att stanna hemma, med hänvisning till att de 
i Kuba skulle kunna bli utsatta för akustisk terror.  

15 december om ”Mystiska hjärn- och hörselskador hos 
USAs diplomater  i Kuba skakar åter relationerna mellan 
Havanna och Washington […] Över 20 amerikanska 
diplomater och vissa av deras familjemedlemmar är 
drabbade i mysteriet med vad som kallats ”akustiska 
angrepp” i Havanna – en historia som verkar hämtad rakt 
ur en spionroman från kalla kriget och som nyhetsbyrån 
AP, rullat upp under 2017.” Ändå ägnar SvD 5 271 tecken 
till åt denna ”händelse” året innan och skuldbelägger Kuba, 
för  ”Å andra sidan finns en lång historia av trakasserier 
från den kubanska regimen mot amerikanska diplomater 
som befunnit sig i Kuba”.

Vem är angripare?
Det har uppenbarligen aldrig fallit SvD – och övrig svensk 

Härföraren för den antikubanska lobbyn i USAs 
kongress, Marco Rubio, verkar nästan generad över 
sina ihåliga lögner för att angripa Kuba. 

forts från sid 10
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Över 300 000 kubaner deltog i försvaret av Angola mot 
Zaires och Sydafrikas USA-stödda invasioner på 70- och 
80-talen,  som soldater, läkare och lärare.  Många stupade, 
över 2 000. Deras historiska seger 1988, för 30 år sedan 
över Sydafrikas topputrustade USA-stödda militärmakt 
beredde vägen för Namibias självständighet, Mandelas 
frigivning och apartheids avskaffande. Ett 30-årsjubileum 
som internationella medier inte gärna vill uppmärksamma.

”De finns i över 3 miljonr 785 tusen kubanska hem. 
Det är svårt att hitta en kubansk familj som inte har 
någon Angolaveteran inom sig eller i vänkretsen. De bär 
inget märke på sig, de kan vara vem som helst, du kan 
möta dem i kvartersbutiken, i gathörnet, i parken eller 
vid dominobordet. De har inga privilegier, bara samma 
rätt till utbildning, kultur, hälsovård, omsorg som alla 
andra. Deras valspråk är José Martís: Vårt fosterland är 
mänskligheten.”   

Granma 20151109, 40-årsminnet av Operación Carlota 1.

Operación Carlota 
Tiotusentals sydafrikaner fick utbildning i Kuba under 
den långa kampen mot apartheid. Men det som särskilt 
starkt bundit vänskapen mellan Kuba och Angola är 
Kubas historiska militära insats mot Sydafrikas invasion i 
Angola1975: Operación Carlota. Den hindrade Zaires och 
Sydafrikas trupper från att inta huvudstaden Luanda i ett 
kniptångsanfall från norr och söder. 

Carlota var en Lukumíslav på en sockerplantage 
i Matanzas, som 1843 mötte döden när hon ledde ett 
slavuppror. Hon blev en symbol i Kubas långa frihetskamp.

Sydafrika och Zaire besegrades och tvingades dra sig 
tillbaka 1976, men Sydafrikas armé återkom stort 1987 
med USAs stöd. Kuba återupptog Operation Carlota 
för att stoppa Sydafrikas försök att återta den gamla 
NATO-flygbasen Cuito Cuanavale, för att därifrån rikta 
ett massivt, dödligt angrepp inifrån Angola. Med en 
snabb civil flyg- och fartygsbro kom 55 000 kubanska 
soldater för att strida med angolanerna. Det blev Kubas 
mest betydelsefulla, storskaliga och framgångsrika 
internationalistiska uppdrag. 

”The Cuban Drumbeat”*
I denna bok skriver Piero Gleijeses: ”Castro ville tvinga 
apartheidstyrkorna ut ur Angola, en gång för alla. Han 
skulle först bryta upp deras anfall mot Cuito Cuanavale 
i sydost och sedan angripa i annan riktning, mot sydväst, 
som en boxare som parerar med vänstern för att slå till med 
en rak höger. Den 23 mars 1988 lanserade Sydafrika sitt 
sista större angrepp mot Cuito, som enligt en sydafrikansk 

kommentar ”malde ner basen definitivt”. USAs stabschefer 
noterade: ”Kriget i Angola har tagit en dramatisk och för 
sydafrikanska styrkorna oönskad vändning” […]

I sydväst tvingade mäktiga kubanska kolonner på 
marsch mot Namibias gräns sydafrikanerna till reträtt. 
Kubanska Mig-23or flög över norra Namibia […] För 
Namibias och Sydafrikas afrikanska befolkning var de 
kubanska truppernas framryckning mot gränsen, som 
tvingade apartheidtrupperna till reträtt, en hoppets fanfar.

Medan Castros soldater ryckte fram mot Namibias 
gräns, sparrade kubaner, angolaner, sydafrikaner och US-
amerikaner varandra vid förhandlingsbordet. Sovjet satt 
vid sidan av. Det var Castro ”som körde kommunisttåget 
i Angola” skriver statssekreterare Crocker, som ledde 
USAs delegation. ”Och det gjorde han strålande.” 
Crockers överordnade tillade: ”Det var ett skolexempel på 
diplomatiskt utnyttjande av en styrkeposition.”

Kubas växande militära överlägsenhet på marken satte 
dagordningen. USAs och Sydafrikas delegationer fruktade 
att kubanska trupper skulle gå över gränsen till Namibia. 

40-årsminnet av 
En världshistorisk seger 
i Cuito Cuanavale 1988 

Sydafrika 
ut ur Angola!
  

Eva Björklund

Fidel Castro i Angola på första årsdagen av segern, med 
Angolas president Agostinho Neto, Jorge Risquet som ledde 
Kubas delegation vid fredsförhandlingarna, som uppnådde 
Angolas och Namibias självständighet och Apartheids av-
skaffande, och längst till höger MPLA-ledaren Lucio Lara.
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USAs stabschefer varnade att om förhandlingarna gick i 
stå skulle ”kubanska styrkor lansera en väl underbyggd 
offensiv in i Namibia.” 

Crocker försökte förgäves utröna Havannas avsikter. 
Han frågade Jorge Risquet, Kubas ansvarige för 
Afrikafrågor, men allt Risquet kunde säga var ”enda sättet 
att säkerställa (att våra trupper gör halt vid gränsen) är att 
nå en uppgörelse om självständighet för Namibia.” I sin 
frustration meddelade Crocker utrikesminister Schultz: 
”Att tolka kubanerna är en ny konstform. De är förberedda 
för både krig och fred […] Vi kan märka avsevärd taktisk 
förfining och genuint kreativa förslag på bordet. Detta 
sker mot bakgrund av Castros storartade skrävel och hans 
armés makalösa maktuppvisning på marken.”

Sydafrika gav upp. I december 1988, i New York 
gick de med på FN-övervakade val i Namibia och att 
upphöra med allt stöd till Savimbi, i utbyte mot kubanskt 
tillbakadragande från Angola, utdraget över 27 månader. 
I mars 1990 blev SWAPOs ledare Sam Nujoma det fria 
Namibias första president. […]

Pretorias kapitulation orsakade svallvågor långt 
utanför Namibia och Angola. Som Nelson Mandela 
sa, den kubanska segern ”krossade myten om den vite 
förtryckarens oövervinnerlighet […] och inspirerade 
Sydafrikas massor […] Cuito Cuanavale var vändpunkten 
för vår världsdels befrielse […] och mitt folks befrielse 
från apartheids gissel.”

Denna historiska seger över Sydafrikas topputrustade 
USA-stödda militärmakt beredde vägen för Namibias 
självständighet, Mandelas frigivning och apartheids 
avskaffande.”

Det finaste gemensamma uppdraget, 
Kuba och Afrika 1975-1988

Piero Gleijeses skriver att Kubas insats kan inte värderas 
högt nog: ”2 077 kubaner dog i strid”. Den högsta 
kostnaden var den mänskliga. Dödade, sårade, långt 
hemifrån, saknade av nära och kära.

Kuba betalade soldaternas löner - de flesta var 
reservister och uppbar samma lön som i sitt yrkesarbete. 
Inga legoknektar som en del påstod. Tyngst för Kuba var 
materielkostnaderna i hårdvaluta. Kuba ställde inga krav 
på ersättning, utan väntade tills Angola kunde bära en del 
av kostnaderna. För Carlota 1, 75-76, stod Angola inte för 
några av Kubas militära kostnader. Mellan 1975 och 1988 
fanns också över 70 000 kubanska hjälparbetare i Angola. 
Kuba tog inte betalt för dem men Angola tog en del av de 
militära kostnaderna under i Carlota 2, 1987-88.

De politiska kostnaderna var höga: 1975 hade 
Kissinger varit beredd att normalisera förbindelserna, men 
ändrade sig när Kuba skickade trupper till Luanda. Carter 
ville normalisera 1977, men det blev inget av på grund 
av Angola. Även andra länder straffade Kuba för hjälpen 
till Angola, bland dem Sverige, som avbröt det bistånd 
som inletts efter Palmes statsbesök 1975. […] Kubas 
idealism var avgörande, vilket t.o.m CIA erkände. Kuba 
motiverades av sitt engagemang för folkens frihet, vilket 
också analytiker i USA kom fram till. Det finns inget 
annat land där idealism har varit en avgörande faktor, som 
det är i Kubas utrikespolitik.” 

         *Piero Gleijeses 2009, Seagull books

Cienfuegosbo stred i Cuito Cuanavale
Mireya Ojeda Cabrera, Radio Rebelde

Vladimir Cruz Naranjo, 48 år, stred i Cuito Cuanavale, en ung 
man som förlorade ett ben, en arm, och en testikel, ”Han är 
min pappa och min hjälte” säger sonen. 

Pappan står vid Fidels grav tillsammans med sina 
kamrater, veteraner, för att lämna en blomma. Han berättar 
om ett tillfälle när ”kubaner och angolaner befann sig i 
hård strid och deras uppbackning kunde inte försvara dem, 
vägen var för minerad för att truppen skulle kunna passera. 

Då beordrar Fidel oss att ta en omväg över kulle – 
hjärnan hade funnit lösningen – och vi drog iväg på en 
gång och nådde fram och kunde rädda dem.”   

 Nelson Mandelas ord 1995:
”Kuba kom till vår världsdel med läkare, lärare, soldater, 

jordbruksexperter – men aldrig som kolonisatörer. De har 
delat skyttegravarna med oss i kampen mot kolonialism, 
underutveckling och apartheid. […] 

Många länder, även mycket mäktiga länder, har 
uppmanat oss att fördöma Kuba. 

Vi har påmint dem om att deras minnen är mycket korta. 
Och att när vi kämpade mot apartheid och rasförtryck var 
det de som stödde apartheidregimen.” 

          Översättning Eva Björklund• 
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Cojímar ligger på bekvämt avstånd från Havanna och på 
50-talet gjorde Ernest Hemingway den till hemmahamn 
både för sin båt och sitt tillfälliga skrivbord på byns numera 
världsberömda restaurang La Terazza de Cojímar: bordet 
till vänster direkt innanför dörren till inre matsalen, precis 
vid vattenbrynet, där den tidens öppna persiennfönster 
lät vinden svepa fritt genom rummet och där vyn ut mot 
horisonten fortfarande ligger fri och öppen även om 
fönstren stängts och den förfärliga luftkonditioneringen 
tagit över. Här skrev han sin mest kända berättelse om den 
fattige fiskaren som går miste om sitt livs fångst, den som 
gav honom Nobelpriset i litteratur 1954 – ”Den gamle och 
havet”.

Jag har varit här förr. Och kände direkt en oväntad 
rofylldhet bland de låga husen, det lilla fortet, forna 
tiders skydd mot pirater, och strandpromenaden med sina 
skuggande träd, ett tillstånd som suddar ut allt annat och 
tar emot med en mjuk famn utan förväntningar eller krav. 
Då på 1980-talet, levde till min häpnad Gregorio Fuentes, 
den gamle fiskaren, förebilden till Hemingways berättelse, 
och dök upp på restaurangen La Terazza för sin dagliga 
lunch, nästan 40 år efter att romanen skrevs. Och han sa 
det: ”Har man en gång känt den där stillheten i Cojímar 
längtar man alltid tillbaka hit”.

Vi är hos Ana Luisa, 
från Uruguay och Malmö, i det lilla vita hus där hon bor 
tillsammans med sonen Alfonso som läser till läkare 
här i Kuba, för att få känna ”El Espíritu de Cojímar”, 
en speciell grannskapsanda i hållbarhetens tecken som 
stärkts och fördjupats genom ett unikt kulturprojekt, 
Proyecto Ciguatera, och som – förutom att ha skapat flera 
organiska odlingar, organipónico – också sett till att de 
flesta har trädgårdarna nu är fyllda av fruktträd, en del 
med grönsaksodlingar både för eget bruk och försäljning. 

Projektet har också ekologisk biltvätt där vattnet 
återvinns, tai chi i en park varje morgon, workshop, särskilt 

för barn, i olika konstformer, utegym, en idrottsanläggning 
och en peña* sista lördagen varje månad; en ”öppen 
kulturscen” där musik, poesi, sång, dans eller funderingar 
erbjuds publiken av boende i området; en del proffs, andra 
med viss erfarenhet, andra helt utan. Allt gratis, skapat 
för att stärka självkänslan och sammanhållningen över 
åldersgränserna och för att erbjuda unga mötesplatser, 
möjligheterna att skapa det de längtar efter här, där de bor. 

Kanske är det den andan 
som gjort att spåren efter orkanen Irma som dånade fram 
över Cojímar för bara knappt en månad sedan, nästan 
inte märks. Jag sett flera inslag på TV från Cojímar som 
förbluffat även Kuba med att så snabbt återta sin by från 
orkanens skoningslösa förstörelse genom att gå man ur 
huse och med cementen som snabbt bilades ut från de 
alltid handlingsberedda katastroflagren omedelbart börja 
rensa sin älskade strandpromenad från allt som kastats 
upp i luften, och bygga upp allt som stormen krossat eller 
slagit omkull. 

Vi vandrar ner mot konstgalleriet i det regnfuktiga 
mörkret där kvällens Peña snart ska börja. Tere och Jorge 
har gått i förväg, hela familjen – fyra vuxna eller nästan 
vuxna barn med flick- och pojkvänner, som bor i familjens 
rangliga hus, är med och arrangerar. Det var Tere som 
startade peñan hemma i trädgården för två år sedan. Nu 
håller ena svärsonen taktpinnen.

Det är ungefär vad jag fått veta. Jag är därför helt 
oförberedd på den sambasvängiga signaturlåten för 
Peñan, ”La Ciguatera” som möter när vi dyker upp 
på galleriets terrass och som svärsonen Andrés Serpa, 
musiker, trubadur, framför med en speciell förmåga att 
blanda texter om tidens fenomen – girigheten, kubanska 
flickor och medelålders utländska män, pengarnas makt 
och drömmen om den sammanhållande kraften som 
kan hela allt – med melodiska låtar och kubansk salsa. 
Flickvännen, dottern Claudia, ordnar med ljudet, svärfar 
Jorge sköter bildspelet Cojímar medan barnen svärmar 
med sina älsklingar. Tere bredvid mig nästan lyser. 

Musiken fortsätter. 
En tunn tonårstjej säger generat att hon knåpade ihop sin 
sång igår och jag trillar nästan baklänges när hon börjar 
sjunga. Inte bara hennes frisyr och rörelser påminner om 
Amy Winehouse utan hennes röst också. Svidande vacker, 
och så full av kubansk ”soul”. 

Två stjärnor i vardande? Med en önskan om något mer 
än att bli rik och berömd och att leva ett annat liv, utan 
om att ge allt för något de inte vill ska gå förlorat; känslan 
av att höra till, bry sig om, dela en dröm med så många 
som möjligt. Inte undra på att så få flyttar härifrån, och 
att så många flyttar hit, till Cojímar vid Havet, med sin 
speciella anda av sammanhållning, konstnärligt skapande 
och gemenskap.

Några kvällar senare är vi tillbaka i Cojímar för att höra 
den numera 70-årige trubadurpoeten Silvio Rodríguez som 
förlagt en av sina omtalade Conciertos del Barrio med full 
orkester hit. Storslaget. Virtuost. Generöst. Kända sånger. 
En världsartist, och en avhållen sådan.
*Sydamerikanskt ord för grannfest med musikanter. 

   Fortsättning följer i Kuba 2.2018

• 

Cojímar, en 
liten  sömnig 
fiskeby
Maria Sandblad
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Maria Sandblad och jag har fått stipendier av ”Maria 
Adlercreutz Stipendiefond för studier och information 
kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling”: jag för 
”Fördjupning och uppdatering av förhållanden jag 
redovisat i ’Kubas omställning till ekologisk hållbarhet” 
och ’Loggbok Kuba’, och Maria för projektet ”Sol, Vind, 
Stadsodling och Folkbildning – Vad vi kan lära av Kuba 
på vägen mot en hållbar värld”. 

Vi slog ihop våra resrutter och gjorde studiebesök 
och intervjuer i Havannaområdet i oktober och december 
och en resa ut till alla provinser* i november 2017. Det 
hela genomfördes med stöd av ICAP, Kubas Institut 
för Vänskap med Folken. Maria skötte spanskan, 
videokameran och kontakterna med ICAP, jag planerade, 
körde bil och fotograferade.

Här följer första delen av min berättelse om resan, 
byggd på mina dagboksanteckningar. Andra delen 
kommer i Kuba 2.18. 

Vi återkommer också med artiklar om den ekologiskt 
hållbara utveckling, som är resans fokus, och jag hoppas 
kunna sätta samman en del av vårt stora bild- och 
videomaterial till en ”roadmovie”

Söndag 5.11, Havanna – Matanzas  
Idag börjar vintertid i Kuba och vi tar en taxi med vår 
packning till Hotell Kohly. Vi erbjuds en liten jeep, en ny 
Suzuki Jimmy istället för den vanliga personbil vi betalt 
för. Det ska visa sig bli vår lycka eftersom vägarna ibland 
inte är farbara med vanlig bil.

Hittar ut ur Havannas centrala delar via stora 
strandvägen, Malecon. Kör medsols för att hinna delta 
i en konferens på universitetet i Sancti Spíritus 22-24 
november.  Vi checkar in i den stängda semesterbyn 

Tarará, strax öster om Havanna, där Kuba tog hand om 
strålskadade barn från kärnkraftshaveriet i Tjernobyl. I 
Marinan blir jag mottagen som en gammal vän när jag 
överlämnar min loggbok från katamaranseglingen runt 
Kubaön, översatt till spanska.

Följer sedan Varaderovägen med sin illaluktande 
oljehantering (här tas en stor del av den olja upp, som 
fortfarande dominerar Kubas elproduktion) mot Matanzas. 
Där har jag hittat ett centralt ”Casa Particular” (privat 
rumsuthyrning hemmahos) med garage.  Vi hinner med att 
beundra stadens fantastiska torg och byggnader.

Måndag 6.11 Matanzas - Cárdenas
Vi går en runda och blir smått förälskade – i staden. 
Det negativa är den hårda genomfartstrafiken på var sin 
sida om den centrala parken. Räddningen är en gågata –
Boulevard – med små butiker och kulturlokaler.

Vi startar mot cykelhuvudstaden Cárdenas där 
historieprofessorn Maria Teresa Clark Betancourt med 
medhjälpare möter upp, efter ICAPs förmedling. Vi får 
en lektion i Cárdenas historia, det var socker, järnväg 
och hamn som låg bakom stadens välstånd. Fransmännen 
dominerade men också en första kinesisk bosättning. 

Fredrika Bremer beskriver den vackra staden. På 
20-talet började cykeln konkurrera ut hästskjutsen. 
Cykeln är fortfarande stor och växande. Det finns minst 
en cykel i varje hem. 1988 restes cykelmonumentet 
och vi njuter av den tysta och lugna trafiken. Kubaner 
cyklar lugnt och värdigt och tar sin plats i gaturummet.
Vi får sova över bakom scenen på ACAA:s, Kubas 
konsthantverksförenings lokal, en nattvakt vaktar bilen.

Kuba runt, på väg
Jan Strömdahl, text och foto

 Tisdag 7.11 Cárdenas – Santa Clara  
Fortsätter landsvägen Carretera Norte mot Sagua la 
Grande, en medelstor stad utan turister och restauranger. 
Därifrån ut till fiskebyn Isabela de Sagua, en charmig men 
delvis sönderblåst plats efter ”Irma”, den värsta orkanen 
på många år – särskilt här längs norra kusten. Bebyggelsen 

Matanzas klassiska koloniala stadspark

forts. sid 16
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Organoponicogrundaren Anastasio Capate, Santa Clara 

ligger lågt och riskerar att översvämmas när havet stiger 
på grund av levnadsvanorna i de rika länderna. Därför 
byggs en stadsdel, Isabela Nueva, halvvägs in till Sagua 
la Grande. Enligt TV-reportage kan det bli svårt att få 
Isabelaborna att byta ut sina små egna hus – även om de är 
illa medfarna i havsläge, mot en lägenhet i fyravåningshus 
på slätten.

I Santa Clara har vi bokat en fantastisk ”Casa 
Particular”, Florida Terrass, med utsökt inredning och 
utrustning. En granne vaktar bilen för 2 CUC (ca 2 US$).

Onsdag 8.11 Santa Clara  
Går iväg tidigt för att fixa förlängt turistvisum på 
”Inmigración” utanför Stadion. Ganska mycket folk, 
ingen köordning, jag får min förlängning till 11 december. 
Cyklarna dominerar i morgontrafiken. 

Iris Maura Menéndez Pérez på ICAP har ordnat 
ett program för oss. På ICAPs kontor får vi lyssna på 
organoponicogrundaren Anastasio Capate och betong- 
och bostadsbyggnadsprofessorn Fernando Martirena. 
Anastasio drar den historiska bakgrunden från 90-talets 
specialperiod** och Fidel Castros upprop för uppodling 
av organiska stadsjordbruk kallade ”organopónico”. 

400 000 oljearbetare blev trädgårdsmästare. Det finns 
nu 40 organiska stadsodlingar och 200 familjejordbruk i 
Santa Clara. 

Sedan åker vi ut och tittar på på Anastasios stolthet, 
2 hektar med 30 olika grödor, där 25-30 personer jobbar, 
varav hälften pensionärer.

Fernandos huvudbudskap är ”Liten är vacker”. Han 
menar att bostadsbyggande ska ske med stöd till småskaligt 
självbyggeri och dessutom med ”ekologisk betong”. 
Hans tankar överensstämmer helt med Cubasolars*** 
idéer om att alla kubaner ska bli sina egna elproducenter/
konsumenter med 4 solcellspaneler och gemensamt elnät.

Torsdag 9.11, Santa Clara – Nuevitas
Med nytankad bil ger vi oss ut på en 35 mil lång färd på 
den oändligt raka och platta Carretera Norte. Ibland skap-
lig vägbana men särskilt nära gränsen mellan två provin-
ser gropig som ett ofärdigt vägbygge. Vi ser nästan inga 
bilar och i staden Sola finns inga rum. Vi måste fortsätta 
i mörker till Nuevitas där vi genast hittar en ”Casa Parti-
cular”.

Fredag 10.11, Nuevitas-Gibara 
Rundtur i den välkomnande hamnstaden Nuevitas innan 
vi far vidare mot öster. Lunch i Puerto Padre med utsikt 
över havsviken och de stora kranarna i Puerto Carupano, 
en gång i tiden världens största sockerhamn. 

Jag hittar en genväg till Gibara med hjälp av min ovär-
derliga tyska vägkarta i skala 1:400 000. En skogsväg med 
bara cyklar och hästar. Gibara ligger ensligt och med dålig 
väg så staden är ovanligt lite påverkad av turism och väg-
trafik. Vi besöker biografen för den årliga  fattigfilmfesti-
valen ”Cine Pobre”. 

Lördag 11.11 Gibara – Moa 
Först en tripp till vindkraftsparkerna i Caledones, 6 kine-
siska och 6 spanska verk som alla klarade orkanens Irmas 
angrepp. Regnbågen förskönar vyn.

Vägen till staden Holguín är ganska dålig och staden 
ganska rörig. Vi siktar på familjen Castros gamla gård Bi-
ran vid Cueto. Huset är inte öppet för besökare men en på-
läst guide berättar om en driftig far och en busig Fidel som 
växte upp på gården och lekte med tjänstefolkets barn.

I mörkningen kommer vi fram till Moa, den stora nick-
elstaden vid svarta berg och röda floder. Då kommer ett 
skyfall och vi blir sittande i bilen med varningsblinkers på 
i tre kvart. Sedan hittar Maria en blöt kille som visar oss 
till stadens enda ”Casa Particular”. 

Söndag 12.11 Moa – Barcoa
Moa rymmer en enorm nickelindustri med breda vägar. 
Man ser inte mycket folk men luften känns ren.

Vägen mot Baracoa är framkomlig, med viss tvekan 
för när det gäller den provisoriska vägbanken över Kubas 
största flod, Toa. Det blir en spännande färd, knaggligt och 
gropigt men inte det sämsta vi upplevt. Rik natur som do-
mineras av Kungspalmen.  Vi kan från vägen uppleva den 
frodiga och omväxlande naturen i ca 20-40 km/tim.

Vi stannar till vid entrén till det stora naturreservatet 
Humboldtparken, men tidsbrist och hotande regn avhåller 
oss från att gå in. Den spännande färden går vidare över 
Toa på en provisorisk räckeslös vägbank som hela tiden 
översvämmas. Bropelarna står kvar som skulpturer efter 

* Kuba är administrativt och politiskt indelat i 15 län.
** Specialperioden, den ekonomiska kris som drabbade 
Kuba när f.d. Östblocket anslöt sig till USAs blockad. 
*** Cubasolar, ideell organisation för förnybar energi. 

forts. från sid 15
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orkanen Matthew 2016 som gick så hårt åt Baracoa. 
Precis vid infarten till Baracoa öppnar sig himlen. Vi 
checkar in hos Andrés som också har en liten kopierings-
firma i entrén. Maria får havsutsikt och jag hör vågornas 
brus. På kvällen vandrar vi runt i Kubas äldsta stad medan 
regnet sakta avtar.

Måndag 13.11 Baracoa
Vi nådde inte ICAP i Guantánamo i fredags som planerat. 
De hade förberett ett program för söndagen, men vår värd 
Andrés känner de flesta så det ordnar sig i alla fall, utom 
myndighets- och fabriksbesök med så kort framförhåll-
ning.

Vi träffar den frispråkige universitetsläraren i miljö-
vetenskap, Ricardo Suárez, som inte vill bli videofilmad. 
Han säger att Baracoa genom sitt läge har en unik situa-
tion. Här har de mest regn och flest floder. 95 procent är 
berg. Det är ett exklusivt ekosystem – centrum för anticy-
kloner som rör sig från norr till söder hela tiden. Baracoa 
är ständigt hotad och upplever varje dag resultat av för-
ändrat klimat. Havsnivåhöjningen gör att 20 bosättningar 
och stadens låglänta delar kommer att försvinna. Det är 
precis vad Kubas överlevnadsplan, Uppdrag Liv, handlar 
om och varnar för. Där pekas Baracoa ut som ett av de 
15 prioriterade områdena för åtgärder för befolkningens 
fysiska säkerhet och matförsörjning.

Ricardo hävdar att kubanerna saknar medvetande 
och kultur i dessa frågor: ”Det behövs folkbildning. Det 
finns program för skolsystemet och arbetsplatserna men 
det räcker inte. Alla som bryter mot naturens lagar måste 
stoppas och straffas. De som lever riktigt ska premieras. 
Jorden är ingen soptipp!”

Besöker också ett märkligt arkeologiskt museum i 
grottor i ett permakulturliknande kvarter uppe på berget. 
Där kan man studera hur det utrotade Taínofolket såg ut 
och levde runt år 1000.

Tisdag 14.11 Baracoa – Santiago de Cuba
Urbano Rodríguez Gainza bor en bit utanför staden Ba-
racoa längs vägen mot Santiago de Cuba. Jag har fått 
adressen av förra Mariastipendiaten Linda Lundgren, som 
i ord och bild har dokumenterat Urbanos odlargärning. Nu 
ska vi själva få träffa detta 90-åriga kakaoorakel. 

Urbano börjar genast föreläsa om växternas betydelse, 
särskilt kakaon, som bildar urskog i hans trädgård. Det blir 
en fantastisk upplevelse som jag koncentrerade mig på att 
filma! En Urbanovideo ska det bli!

Vägen slingrar sig sedan upp i bergen, säker med räck-
en och skyltning. Omkörningsförbud nästan hela sträckan. 
Kör en liten lerig väg ner till hamnen i Baitiquirí där vi 
övernattade med katamaranen men inte fick gå iland. Nu 
var det inga problem att gå runt och filma i den lilla ham-
nen. 

Här passerar vi också en Nimodling, ett återskognings-
projekt, som jag dokumenterat tidigare. Nim är ett fantas-
tiskt träd som växer fort och klarar extrem torka. Nimoljan 
från frukterna används som bekämpningsmedel och i hy-
gien- och läkemedelsindustrin.

Guantánamo är en utbredd småstad med ett litet svår-
hittat centrum. Liten stadspromenad i regn innan vi tar oss 
sista biten delvis på motorvägen till storstaden Santiago.

Onsdag 15.11 Santiago de Cuba
Vi vandrar den livliga gågatan Enramada/José A Saco ner 
mot torget Parque Céspedes. Alla lite större städer i Kuba 
har numera minst en central gågata, ”Boulevard”, med 
blomstrande handel och kultur. Det är till och med för-
bjudet att leda cykeln där. I Santiago är det dock ont om 
cyklar, troligen mest beroende på de stora höjdskillnader-
na. Santiago har istället blivit motorcyklarnas huvudstad i 
Kuba med en växande andel elektriska, med fler passage-
rare än bilarna i Stockholm!

En engelskspråkig guide med djupa kunskaper visar 
oss runt i Casa de Diego Velázquez. Huset byggdes 1522 
efter spansk-moriska förebilder och är det äldsta i bruk i 
Kuba. Det är samtidigt det bästa exemplet på en klimatan-
passad arkitektur vad gäller att tillvarata både regnvattnet 
och den naturliga ventilationen. Här behövs ingen luftkon-
ditionering!

Promenad ner mot hamnen och cykeltaxi till kyrkogår-
den Santa Ifigenia där många av Kubas hjältar har fått sina 
vilorum och där José Marti har ett dominerande mauso-
leum. Fidel Castros enkla naturrunda sten sticker ut på ett 
sympatiskt sätt bland all klassicistisk gravarkitektur.   

   Fortsättning följer i Kuba 2.2018

”Kakaooraklet” Urbano Rodríguez i Baracoa, vars odlargär-
ning dokumenterats av Linda Lundgren, se Kuba 2.2016

En bananblomma vid entrén till Arkeologiska Museet

• 
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Amnestyrapport Kuba 2017  
”Din själ i fängelse, Kubas kontrollnät över yttrandefrihet 
och dess isande effekt på det dagliga livet”  är namnet 
på Amnestys Kubarapport. Och kapitelrubrikerna lyder 
Toppen av isberget; Allting är olagligt; Tystnad villkor 
för anställning; Under isbergets yta: självcensur och 
avslutningsvis: Rekommendationer till Kubas regering.

I inledningen skriver Amnesty om svikna 
förhoppningar, att “kubanska myndigheter skulle släppa 
sitt järngrepp över folks yttrande- och mötesfrihet” 
och “efter att påven varit där 2015, FNs rapportör om 
människohandel, och FNs oberoende expert på mänskliga 
rättigheter.  Och efter turistuppsvinget och utbyggnaden 
av WiFi-ställen.” Detta och Rolling Stones konsert “var 
små tecken på att Kuba skulle lätta på kontrollen över 
yttrandefriheten”. Och så den gode president Obamas 
besök och förhoppningarna om att han skulle häva 
blockaden (embargo i Amnestys världsbild) som “under 
årtionden hållit kvar kallakrigsretoriken om “oss” och 
“dom”.

Men “Denna optimism gör den hjärtskärande 
verkligheten desto mer påtaglig,” skriver Amnesty och 
upprörs av att ”på en gemensam presskonferens med USAs 

Svenska Brottsbalken (19:13) slår fast att 
“Den som av främmande makt eller från utlandet av 

någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda 
tar emot pengar eller annan egendom för att genom 
utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt 
påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller 
någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon 
angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och 
som det ankommer på riksdagen eller regeringen att 
besluta om, döms för tagande av utländskt understöd 
till fängelse i högst två år.” Lag (1981:1165).

”Din själ i fängelse”
”Kubas kontrollnät över yttrandefrihet och dess isande effekt på det dagliga livet”
  Eva Björklund

Amnestyrapport Kuba 2017

president fortsatte president Raúl Castro att rent ut förneka 
att fanns några ’politiska fångar’ i Kuba. Trots att Amnesty 
under de senaste tre åren namngett 11 samvetsfångar, ”och 
det finns troligen fler”. Och dessutom har en kubansk 
människorättsorganisation, som inte erkänns av kubanska 
myndigheter, ”rapporterat ett genomsnitt på 762 politiskt 
motiverade godtyckliga anhållanden i månaden mellan 
2016 och 2017.”

Denna kubanska ”människorättsorganisation” är 
finansierad från USA, som inte bara försöker svälta 
ut Kuba, utan också försöker störta regeringen. Det vet 
Amnesty, och att de flesta av deras ”samvetsfångar” också 
lever på US$. Vilka och hur många de nu är. 

Jag googlade på Amnesty, ställde frågan: Hur många 
samvetsfångar finns i Kuba 2017 enligt Amnesty? Svar: 
ungefär 8 resultat, inga uppgifter om vilka och varför, utan 
hänvisning till Amnestys årsrapport Mänskliga rättigheter 
21 feb 2017. Där framgår inte heller något om antal eller 
namn. Däremot att Amnesty upprörs över en kubansk lag 
som förbjuder graffitti utomhus utan fastighetsägarens 
tillstånd, och att straff därför har utmätts mot en av 
Amnesty uppskattad konstnär för detta. Och meddelar att 
förövaren ganska omedelbart släppts. 

AI  rekommenderar 
Kubas regering att låta USAs agenter verka i fred. 
Min rekommendation till AI 

är att ta del av svenska brottsbalken 19:13 och inse 
att Kubas lagstiftning mot utländsk finansiering i 
samhällsomstörtande syfte är densamma som Sveriges, 
och de flesta andra länders. Och inte något brott mot 
invånarnas mänskliga rättigheter. Och att ta del av den 
svenska utvandringsstatistiken som visar att utvandringen 
från Sverige är större än den från Kuba, som har några 
miljoner större befolkning. 

Se även www.svensk-kubanska.se:
• Amnesty om Kuba (och Katalonien) om Amnestys 
frigjorda syn på lag och rätt och katalanska och kubanska 
fängelsekunder samt
• Koordinerad strategi mot Kuba, om USAs finansiering av 
s.k. dissidentgrupper för att destabilisera Kuba.

Omslagsbilden är en travesti på Edward Munchs berömda 
målning ”Skriet”.

• 
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Kubanernas mänskliga rättigheter har först kränkts i 
tiotals år av USA-stödda diktaturer fram till 1959. Och 
sedan i snart 70 år, har de kränkts, men inte av landets 
myndigheter, som USAs och EUs mediemakt hävdar, 
och tyvärr även Amnesty International. De har kränkts 
av USA, som sedan 1960 försökt svälta kubanerna 
till underkastelse. USAs ekonomiska, finansiella och 
handelsblockad utgör en massiv, uppenbar, systematisk 
kränkning av de mänskliga rättigheter som fastläggs i FNs 
Internationella konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, artiklarna 1 och 2. De förluster som 
blockaden åsamkat Kuba är astronomiska, och människors 
lidande kan varken beräknas eller gottgöras. De innefattar 
3 400 dödsfall, till vilket kommer 2 099 som lemlästats av 
USA-stödda terroristangrepp sedan 1959

Amnesty International och FN-stadgan
AI:s syn på de mänskliga rättigheterna är strikt 
individualistisk och bortser från individernas samhälls-
ansvar och från FN-stadgan om folkens rätt till fred, 
utveckling, självbestämmande, internationellt samarbete. 
Sålunda respekterar AI inte heller Wiendeklarationens 
förbud för alla stater att ingripa i andra staters inre 
angelägenheter. 

FNs ”Allmänna Förklaring om de Mänskliga 
Rättigheterna” var redan från början förledande eftersom 
den inte samtidigt tog upp medlemsstaternas ojämlika 
förutsättningar, med det elände som kolonialism och 
imperialism skapat.  De rika industrialiserade staterna 
hölls inte ansvariga för sin utplundring, utplåning 
av kulturer och levnadssätt, förslavande av miljoner, 
skrupelfria utsugning av arbetare och världsomfattande 
miljöförstöring.  

.

Folkens rätt till självbestämmande
1966 antog FN dock Internationella konventionen om 
Ekonomiska, Sociala och Kulturella Rättigheter, som i sin 
första paragraf fastslår folkens rätt till självbestämmande, 
att fritt bestämma sitt politiska system och eftersträva 
ekonomisk, social och kulturell utveckling. ”Inte under 
några omständigheter får ett folk berövas medel för sitt 
uppehälle.”

Alltsedan James Carter blev president 1977 har USA 
använt MR för att återta kontrollen över Kuba, som en 
del av sin bredare strategi mot alla världens socialistiska 
stater och rörelser. Den blev ännu offensivare när Reagan 
tillträdde. Men Latinamerikas blodiga diktaturers 
omfattande MR-brott – liksom andra lojala diktaturers 
i Mellanöstern, Asien och Afrika – lämnades därhän så 
länge de var lojala mot USAs krig mot kommunismen. 

.

AI, Kuba och CIA
Amnesty Internationals engagemang för Kuba tog fart 
när de 1979 svalde CIA-skrönan om ”Den förlamade 
poeten Valladares”, som varken var torterad, förlamad 

Om Amnesty & kränkning 
av mänskliga rättigheter
Eva Björklund

eller poet, däremot dömd för sprängattentat i Havanna 
i samband med USAs invasionsförsök i Grisbukten. 
Sedan dess har AI – trots att detta uppdagades med all 
önskvärd tydlighet – konsekvent bortsett från att de s.k. 
dissidenter/samvetsfångar som AI adopterat, alla varit 
USA-finansierade för att uppnå regimskifte i Kuba. Och 
bortsett från att verksamheten är ett uppenbart brott mot 
folkrättens förbud mot inblandning i andra staters inre 
angelägenheter. 

USAs dubbelmoral
Som utrikesminister blev Hillary Clinton tvungen att 
erkänna dubbelmoralen i USAs utrikespolitik, dock utan 
att betrakta den som särskilt allvarligt, tvärtom: ”Att stödja 
demokrati och mänskliga rättigheter har varit kärnan i vår 
utrikespolitik i över ett halv århundrade. Men ja, vi har 
ibland kompromissat med dessa värderingar till förmån 
för strategiska och säkerhetsintressen, genom att stödja 
osmakliga antikommunistiska diktaturer under kalla 
kriget, med blandad framgång.”

Så är det i stort sett fortfarande, den dubbelmoral USA 
visar i utrikespolitiken följer kallakrigslogiken. Därför 
koncentrerar USA sina omstörtningsförsök på länder 
som Kuba och Venezuela, men samarbetar med regimer 
i länder där journalister mördas, massgravar upptäcks, 
demonstrationer möts av tårgas och skjutvapen och val 
förfuskas. Det är skamligt att AI fortfarande spelar med i 
detta stormaktsspel.

FNs Människorättsråds 
periodiska granskning
Eva Björklund

Under många år pågick en kampanj mot Kuba i FNs 
MR-kommission, ledd av USA och allierade, och även 
mot  länder i öst och syd. USA m.fl. bortsåg från egna 
förbrytelser hemmavid och i världen, som anfallskrig, 
utomrättsliga avrättningar, tortyr med mera. 

Trycket från FN-ländernas stora flertal tvingade fram 
en upplösning av kommissionen och skapa ett nytt MR-råd 
med en periodisk, systematisk, objektiv granskning av alla 
medlemsländers respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Den ersätter sedan 2005 den särbehandling som USA och 
EU genomdrev.

I de två periodiska granskningar som genomförts visar 
sig Kuba uppnå bland de bästa resultaten, trots små medel.  
Sammanfattningsvis uppmanade de flesta Rådsmed-
lemmar Kuba att ”fortsätta med sin goda praktik”. De 
framhöll Kubas landvinningar på alla MR-områden, 
inte bara rättigheter som hälsa, utbildning, arbete, social 
trygghet, kultur,  utan också det sociala deltagandet och 
det frihetliga klimatet i landet. De den breda, öppna 
process där civilsamhällets organisationer deltog och 
arbetets spridning i landet framhölls också, liksom den 
positiva roll Kuba spelar inom det nya MR-rådet.

• 

• 
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Det var den 6 november 2017. Rektorn Bertil bjöd 
välkommen till omkring 90 elever och personal och oss, 
de två föreläsarna. Därefter lämnade rektorn över ordet. 
Ola inledde med en presentation av Kubas historiska 
utveckling och svar på frågan: ”Varför Revolution 
i Kuba?”. Det blev mycket uppskattat. Han började 
med José Martí och fortsatte med Batistas förtryck 
och kupp, Moncadaattacken och fängslandet av Fidel 
Castro, frigivningen och Fidels eget försvar. Och Fidels 
återkomst med Che och de andra. Befrielsekampen och 
Revolutionssegern Nyårsnatten 1958-59.

Sjukvård, Utbildning, Internationalism
Betty berättade – också mycket uppskattat - om sjukvården 
i Kuba, om utbildningen av läkare och solidariteten med 
andra länder i form av läkarvård, ögonoperationerna mot 
gråstarr i stort sett hela Latinamerika. Om forskningen 
med förhinder på grund av USAs blockad; Framtagningen 
av mediciner mot cancer, HIV/Aids, diabetes, mot 
hudförändringar; Om utbildningssystemet och gratis 
skolgång för alla; Om brigaderna, språkstudierna i spanska 
i Cienfuegos, Kuba, via Svensk-Kubanska Föreningen 
eller Kvarnby Folkhögskola. 

De okända Tjernobylbarnen väckte känslor
Vi berättade om  hur Kuba tog hand om de 
strålskadade Tjernobylbarnen. Och om hur Sverige 
genom ambassadören i Chile, Harald Edelstam, efter 
militärkuppen 1973, tog hand om och räddade Kubas 
ambassad och hundratals latinamerikanska flyktingar från 
militären. Dock var det endast en som visste vem Harald 
Edelstam var. 

Vi informerade om orkanen Irmas framfart över Kuba 
och insamlingen till återuppbyggnaden. Avslutningsvis 
fanns tid för frågor och många rörde USAs militärbas i 
Guantánamo, kommunistpartiets roll och USAs blockad.

Fler frågor om brigader och språkstudier
Efter mötet kom det fler frågor om både brigaderna och 
spanskstudierna i gruppsamtal eleverna emellan. Vi hade 
också ett bokbord, där vi sålde Jan Strömdahls bok, Che-
almanackor, Kubas grundlag och visade ett exemplar av 
blockadboken och hälsoboken. Jag delade ut flygblad om 
Brigaden med programmet, medlemsansökningsblanketten 
och broschyren om blockaden.

Nöjd rektor & lärare 
Rektorn och Ulrika Berg var nöjda med upplägget, att vi 
kompletterade varandra och att vi varvade. Det var mycket 
om Kuba som de inte visste. Skolan bjöd på Kubasoppa –
svart bönsoppa med bröd. Vid 6-tiden spelade Kubabandet 
”La Barriada” och kvällen avslutades vid 8-tiden. 

Dagen därpå hade Betty ett långt samtal med en av 
lärarna, om brigaderna, hon vill med på brigad till Kuba och 
december passar henne bra, hon hade många frågor men 
skulle på lektion och Betty hänvisade henne till Svensk-
Kubanska Föreningens hemsida, med telefonkontakt och 
all information som finns. 

Bara förhärskande information i läsesalen
I läsesalens bokhylla upptäckte Betty en del utskrifter om 
Kuba, bl a Utrikesdepartementets information och Lars 
Palmgrens ETC reportage och informerade rektorn om att 
Eva Björklund bemött Palmgren, men refuserats av ETC, 
dock kan det läsas på Svensk-Kubanskas hemsida. 

Hon överlämnade bildkrönikan och en Kubatidning 
med kontaktspalten, och sa att det går att prenumerera och 
bli medlem. Och att hemsidan uppdateras kontinuerligt 
med nyheter från Kuba. Rektorn sa att han kommer 
att ta upp tidning, bildkrönika och Svensk-Kubanska 
föreningens hemsida på nästa kollegium, han tror att det är 
många som vill veta mera om Kuba. Summa Summarum: 
Det blev en lyckad vistelse på Blekinge Folkhögskola.

Betty Möller & Ola Nilsson, text & foto

Kubadag på Blekinge   
Folkhögskola 

• 
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de katastrofala - både de ekologiska och de sociala – hoten 
måste denna rörelse redan från början vara revolutionär.”

Han tar sedan upp att imperialismen är den egentliga 
roten till de flesta av världens problem idag. Det är de 
rika länderna som med imperialismen har utarmat den 
övriga världen och det är imperialismens rovdrift med 
såväl människor som råvaror och natur som skapat dagens 
klimat- och miljökris.

De rika länderna har orsakat de största koldioxid- 
utsläppen. De är i centrum av det imperialistiska systemet 
som därför främst borde ha ansvar för att sätta in åtgärder 
mot klimatförändringen. De fattigaste länderna behöver 
fortfarande ekonomisk utveckling och kan därför inte 
belastas med samma ansvar.

Trots allt optimistisk
Eftersom allt fler gör motstånd och vägrar att samarbeta 
med det kapitalistiska systemet på olika, men fortfarande 
begränsade sätt: 

”Fidel Castro sa en gång att människor är som vulkaner: 
Du vet aldrig när de kommer att explodera när de utsätts 
för förtryck. Under de senaste årtiondena har revolutionen 
i Venezuela gjort det mesta för att visa människor vad som 
är möjligt även när kontrarevolution stöds från utlandet. 
Vi bör också leta efter inspiration från Kuba.”

Ett miljöproletariat
J B Foster säger att det runt om i världen har uppkommit 
vad som kan kallas ett miljöproletariat, som har likheter 
med det klassiska proletariatet, som var revolutionerande 
då de kämpade inte bara för bättre arbetsvillkor och jobb 
utan även för samhällsförändring, hälsa och miljö - som 
var aktuella frågor under den industriella revolutionen.

Han anser att de länder som utsatts för imperialismens 
och nykolonialismens exploatering nu bör samarbeta 
för att lösa dagens problem. Han pekar på samarbetet 
mellan Bolivia, Kuba och Venezuela som ett exempel 
och ger sedan ett exempel på skillnaden mellan hur man 
i olika politiska system hanterar de katastrofer som har 
uppkommit genom klimatpåverkan:

 Se hur Kuba hanterat orkaner
”Konfronterad med effekterna av klimatförändringen, är 
ekologisk socialism – med tonvikt på lokala relationer 
och miljöanpassning – långt överlägsen neoliberalismen. 
Se på hur Kuba har hanterat följderna av orkaner, jämfört 
med den grymma tragedi som har drabbat invånarna i 
USAs koloni Puerto Rico…”
John Bellamy Foster är redaktör för den marxistiska tidskriften 
Montly Review, som ges ut i New York, USA. Han har skrivit 
en rad böcker om marxism och ekologi, varav den senast 
utkomna är Marx and the Earth 2016. På svenska ingår 
hans text Naturens och samhällets metabolism i antologin 
Ekomarxism: Grundtexter, Tankekraft förlag, 2014.
          Tidigare publicerad i eFOLKET

En av världens ledande ekomarxister John Bellamy Foster 
pekar på att Kubas ekonomiska modell är alternativet 
till det förhärskande imperialistiska systemet, som nu i 
snabb takt är på väg att utarma jordklotet på resurser och 
dessutom driver på klimatkrisen.

Den latinamerikanska tv-kanalen teleSUR har pratat 
med John Bellamy Foster om klimatförändring och 
behovet av att kämpa för ett ekosocialistiskt, revolutionärt 
alternativ till det vinstdrivna världskapitalistiska systemet. 

2017 är ännu ett år med ökade koldioxidutsläpp till 
atmosfären. Klimatförändringen har redan satt djupa spår i 
form av korallblekning i Stora Barriärrevet, utbredd torka 
i Afrika, bränder längs USA:s Stillahavskust, katastrofala 
orkaner som har drabbat USA och Karibien.

Det kan bli mycket värre
Men John Bellamy Foster säger att det kan bli mycket 
värre: ”Allt detta visar att förhållandet mellan ekologin – 
det som Karl Marx kallade ’universell ämnesomsättning’ 
– och vårt nuvarande samhälle är en växande fara för såväl 
mänskligheten som många andra arter.”

Han anser att inom 20 år kan vi ha nått den punkt då 
koldioxidutsläppen har förändrat klimatet så långt att det 
inte längre ligger i mänsklig förmåga att stoppa processen. 
Men, tillägger J B Foster: 

”Vi bör komma ihåg att klimatförändringen är bara en 
av de stora gränser för vår planet som vi nu är på väg att 
överskrida. De andra är förlust av biologisk mångfald – 
den sjätte största utrotningen av liv på jorden – havens 
försurning, skogsskövlingen, rubbningen av både fosfor- 
och kvävecyklerna, sötvattensbrist samt alla miljöfarliga 
föroreningar.  Det finns givetvis bara en enda gemensam 
orsak till detta, nämligen det rovgiriga systemet för 
kapitalackumulering.”

Parisavtalet var alltför svagt
På frågan om sin syn på Parisavtalet och USA:s politik 
svarar J B Foster: ”Parisavtalet var en alltför svag 
överenskommelse och med alltför otillräcklig hastighet 
på åtgärderna, för att kunna bekämpa klimatförändringen, 
med tanke på de nivåer den redan har nått… 

Det verkar nu som om USAs härskande klass  – och 
i linje med kapitalistklassen i hela världen – har bestämt 
sig för att stänga det lilla fönster som mänskligheten 
fortfarande har för att hantera klimatförändringen. 
Uttrycket ekonomins galenskap är i detta fall passande.”

Finns det då någon väg framåt? 
Hur ska vi kunna kämpa för en bättre framtid? På detta 
svarar J B Foster:

”Vi måste se lösningen på de problem som vi ställs 
inför som en lång ekologisk revolution. En kamp som 
pågår i årtionden, till och med århundranden för att skapa 
ett materiellt jämlikt och hållbart samhälle. Med tanke på 

Kuba: Inspirationskälla i klimatkampen
Hans Hjälte

• 
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Solidaritet i handling   vinter 2017-18

Kubaner för Kuba och Kubas ambassad hade inbjudit till 
en minnestund för Fidel Castro på ambassaden lördagen 
25 november, på dagen ett år efter att den kubanska 
revolutionens ledare Fidel Castro Ruz lämnade jordelivet.

I ambassadens stora salong samlades företrädare 
för svenska och latinamerikanska organisationer till 
en känslosam och välförtjänt hyllning av en jätte i den 
antiimperialistiska kampen, han som hade för vana att 
sikta på framtiden för att tala om vad vi behöver göra nu.

Inti Peredo Harvey, son till Inti Peredo, Ches kamrat i 
striden, ledde ett fint program om Fidels liv och livsverk 
i tal, musik och levande bilder ur många dokumentärer, 
och videoklipp med kubanska artisters sånghyllningar till 
Fidel. Trubaduren Xavier Castro avslutade med två egna, 

Säsongsavslutning i Jönköping
I mitten på december höll Svensk-Kubanskas Jönköpings-
avdelning sin traditionella säsongsavslutning. I år 
gjorde vi det i form av en ”After Work”. Ett drygt 40-tal 
personer njöt av bartallrik och drycker. Julklappar såldes 
och vi fick en reseberättelse från två medlemmar som 

nykomponerade sånger till Fidel.
Musikinslagen varvades med korta tal av Venezuelas 

ambassadråd Moira Méndez-Romero, Svensk-Kubanska 
Föreningens ordförande Zoltan Tiroler, ordförande för 
Kubaner för Kuba i Sverige Victoria Andersson och 
Kubas ambassadråd Jesús Garcia.

Som avslutning sa Inti Peredo Harvey: ”Fidel gick 
hädan obesegrad, som kamrat Correa sa. Trogen sitt namn 
Fidel, trogen sitt folk och vad världen behöver […] Och 
som Fidel själv sa på 4:e partikongressen avslutning: 
”Människor kan dö men föredömen dör aldrig. Människor 
kan dö men idealen dör aldrig. Ja må du leva Fidel! 
Tacksamma svär vi att aldrig svika dig, kommendant och 
vän. Alltid framåt mot segern!”
         Vania Ramírez León

             Länk till YouTube: https://youtu.be/4AE63pCg_ZY

nyligen under tre månaders tid genomkorsat Nord- och 
Sydamerika. Det fanns gott om tid för diskussioner 
och trevlig samvaro. De sista lämnade lokalen framåt 
småtimmarna. William López och Per Magnusson 
berättade om sin resa genom två kontinenter.
          Zoltan Tiroler

Känslosam hyllning till Fidel Castro 

• 
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Stöd för hotad svensk 
journalist i Honduras 

En delegation med företrädare för 
solidaritetsorganisationer med Latin-
amerika i Sverige överlämnade den 
18 december 2017 en skrivelse till ut-
rikesministern Margot Wallström, till 
Utrikesdepartementet. I skrivelsen, som 
även ställs till Honduras regering och 
Svenska Journalistförbundet, kräver 
organisationerna att
• Honduras regering garanterar Dick 
Emanuelssons och hans familjs säkerhet  
• Sveriges regering gör vad den kan för att 
tillvarata den svenske medborgaren Dick 
Emanuelssons och hans familjs intressen. 
• De honduranska myndigheterna respek-
terar valresultatet  och återupprättar 
demokratin i Honduras
• Svenska Journalistförbundet tar sitt 
ansvar för sin medlem och kollega Dick 
Emanuelsson och hans familj. 
         Vania Ramírez León

Kom med oss i 
Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är 
ett viktigt stöd för 
socialistiska Kuba, 
för Latinamerika 
& mänskligheten. 
Medlemsavgift 300 kr/år
150 kr för arbetslösa, 
studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på
www.svensk-kubanska.se

Växjö: 
Flygbladsutdelning mot USAs Kubablockad

I Växjö fortsätter flygbladsutdelningen. I november blev det fredag 17 vid 
Linnéuniversitetets bibliotek. Häv Blockaden mot Kuba! 
           Juan Carlos Sepúlveda
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  Svensk-Kubanska Föreningen
  Solidaritetsrörelsens Hus
  Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
  tel 08 - 31 95 30
  info@svensk-kubanska.se
  ordförande Zoltan Tiroler, 
  kubajonkoping@hotmail.com

1 Maj-Brigaden 22 april - 6 maj
Internationell brigad, deltagare från Europa,  Latinamerika 
och Afrika. Besök i Villa Clara och Camagüey. 
1 maj på Revolutionstorget i Havanna.  Pris ca 4 700 kr.  
Anmälan senast 20 mars!

EuropaBrigad José Martí 2 -22 juli
Internationell brigad, många deltagare från Europa, väst och 
öst. 65 år efter Moncadaattacken!
Nordiska Brigaden över jul & nyår
Datum ej fastställda. Deltagare från alla nordiska länder.  
Fira Revolutionens 60-årsjubileum!

Res till Kuba
med Solidaritetsbrigad!
Bästa sättet att lära
känna land & folk
2-3 veckor tillsammans med kubaner, 
arbetande och studerande, Kubavän-
ner från Sverige och andra länder. 
Studiebesök i skolor, sociala projekt, 
organiska jordbruk, sjukvården m.m. 
Samtal om Kubas ekonomi, utrikes-
politik, förbindelserna Kuba – USA m.m. 
Möten med ungdoms-, kvinno- och fackliga 
organisationer, med revolutionsveteraner, internationalister 
m.m. Bad, fest, film, musik, salsa, utflykter. Jordbruks- eller 
byggnadsarbete. Egen tid i Havanna. Möjligt att stanna kvar 
efter brigaden. Alla åldrar välkomna! Det brukar vara hälf-
ten ungdomar och hälften vuxna. FÖR MER INFORMATION: 
www.svensk-kubanska.se, info@svensk-kubanska.se

 Kontakta oss där du bor
  Avesta  Lars Steiner, 073040 93 41
  brovallen@hotmail.com
  Boden Anna-Greta Wallmark, 
  anna-greta.wallmark@bredband.  
  net, 0703719789 
  Eskilstuna Tomas Widén,  
  0709456381 
  tomas.widen@efolket.se
  Göteborg Agneta Sundin, 
  Claudio Alvarez, svensk.kubanska.
  goteborg@gmail.com
  Hallsberg  Göte Mölleby, 
  g.molleby@gmail.com
  Halmstad Anna Kroona  
  annakroona@hotmail.com
  Helsingborg Lars Nilsson
  lasse_rsu@hotmail.com
  Hudiksvall Thomas Thornell, 
  thomas.thornell@telia.com
  Hultsfred Rolf Lif, 049541967
  Jönköping Zoltan Tiroler, 
  kubajonkoping@hotmail.com 
  Karlstad Adam Maxe, 
  adam_vikingen@outlook.com
  Luleå Jan Englund, 0703384044 
  jan.g.englund@gmail.com
  Lysekil José Hernández, 
  jose.hernandez@telia.com
  Nyköping Håkan Linderyd
  0155-216642
  Pajala Reino Edsberg, 0727409410
  Skellefteå Sune Marklund
  sune.marklund@allt1.se,  
  0702454152
  Skåne, Malmö Elizabeth Maturana
  elizabethmaturana@hotmail.com
  Stockholm Rolando Zanzi, svensk.  
  kubanska.sth@speedmail.se
  Sundsvall Bertil Olsson, 
  bertil.olsson@bredband.net
  Uddevalla  Eva Jaksjö, 
  eva.jaksjo@tele2.se
 

  Umeå Daniel Thomsson,      
  0709646066
  gluntensvag@hotmail.com
  Uppsala Gabor Tiroler, gabor@nnn.se
  Västerås Björn Berggren, 
  bjorn.berggren@passagen.se

  Växjö Juan Carlos Sepúlveda
  coto55@hotmail.com
 

  Östersund Inga-Karin Bergman, 
  ingakarin.bergman@gmail.com

Tidskriften Kuba
eva.bjorklund@bostadslaget.se


