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obunden förening med målsättningen att stödja den 
socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets 
kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och 
samarbete mellan de svenska och kubanska folken.
MEDLEMSAVGIFT i Svensk-Kubanska Föreningen 
är 300 kr/år. 150 kr/år för pensionärer, ungdomar under 20 år, 
studerande och arbetslösa. Familjemedlemskap: 450 kr/år. 
Betala till plusgiro 40 54 11-0.
MEDVERKANDE I TIDSKRIFTEN KUBA Nr 1. 2019:
Zoltan Tiroler, Tomas Widén, Eva Björklund, m.fl.
ANSVARIG UTGIVARE: Eva Björklund
ADRESS: Tegelviksgatan 40, 116 41  Stockholm
E-POST: info@svensk-kubanska.se
TELEFON: 08-31 95 30 

Ny bok 
Läs om Kubas solidaritet med Afrika. 
Många fotografier och kartor. Recension: sid 20.
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Att 26-juli-rörelen åtnjöt ett utbrett och entusiastiskt 
folkligt stöd rådde det ingen tvekan om. Ledningen 
för rörelsen bestod i stor utsträckning av mycket unga 
män och kvinnor. Men den präglades också av en tyd-
lighet vad gällde dess mål. Och det var detta som var 
grunden till det folkliga deltagandet och stödet till 
revolutionen.

Tydligheten gav också upphov till motstånd och 
fientlighet från dem som såg sina materiella intressen 
hotade.

Revolutionen utmanade härskarna i USA
USA:s härskande elit, som hanterat Kuba som en 
halvkoloni sedan ockupationen 1898, och som in i 
det sista backat upp den störtade diktatorn Batista, 
insåg omedelbart att Fidel och 26-juli-rörelsen inne-
bar en utmaning mot den egna maktens fundamen-
tala intressen. Ett beslut fattades av Vita Huset om 
att den revolutionära regeringen måste störtas. Mord-
planer riktade mot revolutionsledarna smiddes av 
CIA tillsammans med den nordamerikanska maffi-
ans toppskikt. Maffian hade i samarbete med Batista 
planerat att göra Havanna till sin globala huvudort. 
Revolutionen grusade planerna.

Förutom de nordamerikanska gangsterledarna tog 
sig naturligtvis Batista-diktaturens alla mördare och 
torterare över Florida-sundet så snart de bara kunde. 
I Miami etablerade de en kontrarevolutionär bastion, 
och inledde samarbete med CIA.

Till Florida anlände snart en andra våg, bestående 
av stora delar av Kubas överklass och välbeställda 
skikt. De kunde inte stå ut med att den revolutionära 
regeringen menade allvar med sina paroller om jäm-
likhet och sociala reformer. Jordreformen var i deras 
ögon upprörande. En mening som i högsta grad dela-
des av de nordamerikanska bolagen som ägt enorma 
arealer.

I Miami svällde CIA:s kontrarevolutionära maski-
neri till exempellösa dimensioner. Tusentals högerak-
tivistiska exilkubaner rekryterades till ett terroristiskt 
nätverk. Ett militärt angrepp planerades.

Angreppet, som sattes in med flyg och en landstig
ningsstyrka på 1 500 man, blev ett fiasko. Vid Gris-
bukten i april 1961 led USA sitt första militära neder-
lag i Latinamerika.

USA angrep också på det ekonomiska och diplo-
matiska planet. Sockerimporten skars ner till noll och 
en total ekonomisk blockad proklamerades. Tillsam-
mans med de latinamerikanska borgerliga regering-
arna uteslöts Kuba ur de amerikanska staternas sam-
arbetsorganisation OAS.

USA:s terrorkampanj mot Kuba
Men inte heller hotet om militär intervention upp-
hörde efter Grisbukten. En terrorkampanj med täck-
namnet Mongoose släpptes loss. Mycket tydde på att 
ett nytt angrepp planerades till hösten 1962.

Kubanerna sade inte nej när Sovjetunionen frågade 
om de fick installera kärnvapenbestyckade missiler 
på kubanskt territorium. Dessa missiler skulle kunna 
användas till att avtvinga USA en försäkran om att 
lägga ner planerna på angrepp mot Kuba, och dess-
utom till ett “byte” i form av bortdragande av USA-
missiler, stationerade i Turkiet.

Den så kallade Kuba-krisen i oktober 1962, resul-
terade i en uppgörelse av detta slag, mellan USA 
och Sovjetunionen. Men den terroristiska kampan-
jen fortsatte. Den skulle komma att pågå i årtionden. 
Terroristerna hölls om ryggen av CIA. Det gällde 
också de an svariga för sprängningen av ett kubanskt 
passagerar plan 1976. Alla 73 ombord omkom.

USA upprätthöll under 60-talets första hälft ett ak-
tivt stöd till permanenta terroristgrupper som ope re-
rade i södra Kuba. Dessa inriktade sig bland annat på 

Det har nu gått 60 år sedan 26-juli-rörelsen grep 
makten i Kuba. Den 1 januari 1959 flydde den brutala 
regimen under militärdiktatorn Fulgencio Batista. 

Kubas revolution 
60 år

Ledare:
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mord på unga frivilliga aktivister i den stora alfabeti-
seringskampanj som Revolutionen startat.

Alfabetiseringen blev en stor framgång, och den 
följdes upp med en oerhört ambitiös utbildnings-
satsning. Snart hade hålen efter de många väl-
utbildade som flyktat till Miami fyllts igen. Och för 
första gången nådde nu sjukvård och utbildning ut till 
hela folket.

Redan i samband med det militära angreppet i 
april 1961 förklarade den kubanska regeringen att 
revolutionen hade ett socialistiskt samhällsbygge 
som mål. Detta beskrevs av härskarna på andra sidan 
Florida-sundet som “oacceptabelt”. Det är exakt så 
som Trump-administrationen idag formulerar sin in-
ställning till Kuba. I likhet med alla administrationer 
i Vita Huset under 60 år.

Men den kubanska revolutionen består 
Trots blockaden som pågått i årtionde efter årtionde. 
Trots terrorkampanjerna. Trots alla försök till diplo-
matisk isolering av Kuba. Trots alla demagogiska och 
fräckt lögnaktiga påståenden man planterar i västliga 
medier.

USA och högern har misslyckats i försöken att 
kväva revolutionen. Grundorsaken till detta miss-
lyckande är naturligtvis att Revolutionen faktiskt är 
det kubanska folkets revolution. Och att det dessutom 
är en revolution genomsyrad av ett internationalistiskt 
och genuint solidariskt perspektiv. Sympatin för Kuba 
är bland fattiga människor i alla världsdelar djup. 
Inga propagandakampanjer made in USA har förmått 
rå på den verklighetsförankrade bilden av den kuban-
ska Revolutionens rättvisepatos, internationalism och 
praktiska solidaritet.

Kuba blev på grund av USA:s blockadpolitik 
tvingat in i en situation där utrikeshandeln till över-
vägande grad inriktades på Sovjetunionen och Öst-
europa. När systemet där imploderade kring 1990 in-

nebar det att Kubas utrikeshandel störtdök. Sockret 
kunde inte längre exporteras, och importen föll med 
75 procent. Bruttonationalprodukten med 35.

Den uppkomna katastrofala situationen döptes på 
Kuba till Specialperioden. Man skulle ta sig igenom 
den. Och trots alla svårigheter och skriande brist på 
det mesta tog man sig igenom. Utan oroligheter och 
konfrontationer.

Kontrarevolutionärerna i Miami hoppade jämfota 
av ren glädje när Boris Jeltsin bjöd in deras företrädare 
till Moskva i början av 90-talet. Snart skulle de vara 
i Havanna och göra upp med revolutionen. Påstod de. 
De fick fel.

Innerst inne vet både USA och den kontrarevolu-
tionära exilkubanska högern att Revolutionen alltid  
haft, och fortfarande har ett starkt folkligt stöd. Något 
uppror kan man inte få till stånd på Kuba. Därför har 
högern i Miami under alla år aldrig upphört med att 
hoppas på ett regelrätt militärt ingripande från USA:s 
sida.

Finns det idag tecken som tyder på att maktha-
varna i Vita Huset umgås med planer på ett militärt 
angrepp? Det gör det. Den akuta risken för det måste 
sägas vara större nu än på mycket länge. Trump-ad-
ministrationen har utsett Venezuela, Nicaragua och 
Kuba till “tyranniets trojka”, utfästelser har gjorts 
offentligt till högern i Miami att tyrannernas timme 
är slagen och direkta samtal har förts med Brasiliens 
nye president, fascisten Jair Bolsonaro, om militära 
aktioner.

Mycket tyder på att Trump-administrationen vill 
trappa ner sin politiska involvering i de svårhanter-
liga konfliktområdena i Asien, och i stället satsa på en 
modern version av Monroedoktrinen. Latinamerikas 
resurser skall stå exklusivt till USA:s förfogande. Och 
den härskande klassen där förstår man sig på. Den 
har i generationer fostrats till underdånighet gente-
mot Uncle Sam.

Det mest akuta hotet tycks nu vara 
det mot Venezuela. Förmodligen finns också en plan 
att därefter utvidga angreppet till Nicaragua och 
Kuba. Det vore naivt att avfärda ett sådant scenario 
som osannolikt. Situationen är mycket allvarlig.

Slutsatsen måste bli att solidariteten med den 
kubanska Revolutionen är viktigare än  någonsin. Att 
rikta uppmärksamhet mot risken för mili tära aktioner 
från USA och de latinamerikanska högerregimerna 
är nu en akut uppgift för solidaritets rörelsen i Sverige 
och världen över.

Tomas Widén

Solidaritet med Venezuela! 
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Solidaritet med Venezuela!

All options are on the table säger Vita Huset när de 
hotar med vapenmakt. Allt för att skaffa kontroll över 
Venezuelas olja och sätta stopp för Venezuelas folks 
spirande socialism. Monroedoktrinen från 1823, som 
betraktar Latinamerika som USA:s bakgård, har nu-
mera återupptagits i retoriken.

Även vissa europeiska regeringar vill göra sig 
till förmyndare över Venezuelas folk. Statskuppen 
måste ske snyggt, och Tyskland, Frankrike, Spanien 
och Storbritannien kräver att Venezuela måste utlysa 
nyval inom åtta dagar annars erkänner de USA:s lakej 
Guaidó som president. Vår utrikesminister Margot 
Wallström säger att hon ”vill se en ordnad politisk 
process fram till fria och tillförlitliga val, som kan 
återupprätta demokratin”. 

Venezuela är en demokrati!
Men Venezuela har en väl utvecklad deltagande de-
mokrati som även vi i vårt land kan lära oss av. Se-
dan 1998, då Hugo Chávez valdes till president, har 
Venezuela haft 25 val, varav 7 om presidentskapet. 
Efter beslut i nationalförsamlingen och folkomröst-
ning år 1999 fick venezolanerna sin nya grundlag som 
fastlägger landets demokratiska system. 

Förre presidenten i USA, Jimmy Carter, som vun-
nit Nobels fredspris för sitt arbete för demokrati och 
konfliktlösning, sa år 2012: ”Faktum är att av de 92 
val som vi bevakat, skulle jag säga att valprocessen i 
Venezuela är den bästa i hela världen.” 

Tekniskt är valen mycket säkra med såväl val i 
dator som pappersvalsedlar. Oftast registrerar sig en 
mycket hög andel – nära 100 procent – av valmans-
kåren. President Maduros parti PSUV, chavisterna, är 
populärt. I guvernörsvalet i oktober 2018 vann de i 18 
av de 23 delstaterna. I borgmästarvalen i december 
samma år vann chavisterna i 308 av 335 kommuner. 

Dialog med oppositionen
President Maduro, och före honom Hugo Chávez, har 
alltid varit öppna för dialog och samarbete med oppo-
sitionen, som emellertid sällan varit framgångsrik i 
valen. En högerextrem del av oppositionen nöjer sig 

inte med det utan lierar sig som landsförrädare med 
USA som agerar för regimskifte. TV-bilderna av 
våldsamheter blir då ett led i att skapa opinion i väst-
världen mot chavisterna. Tidpunkterna för de olika 
valen är fastlagd i lag. 

Inför presidentvalet 2018 inledde Maduro för-
handlingar med oppositionen. Med Spaniens förre 
premiärminister José Luis Zapatero som medlare 
nådde de framgång och hade en överenskommelse 
att underteckna. 

Allt var klart. Men efter ett samtal, som opposi-
tionens ledare Julio Borges hade med USA:s då var-
ande utrikesminister Rex Tillerson, uteblev Borges 
från undertecknandet, och han undanbad sig erbju-
danden om ytterligare samtal.

Presidentvalet 20 maj 2018 
genomfördes ändå. Utöver Nicolás Maduro fanns 
tre kandidater. Maduro vann, men den våldsbenägna 
delen av oppositionen ville inte godkänna valet. Inter-
nationella valobservatörer och kandidaterna själva 
gav klart godkänt betyg. Det är detta val som USA 
och dess anhängare är missnöjda med och som de an-
vänder som svepskäl för lanseringen av den självut-
nämnde ”presidenten” Juan Guaidó.

Martin Österlin

Bakgrund: Varför Venezuelas national
församling har olagligförklarats
2016 beslöt nationalförsamlingen, där oppositionen då var i ma-
joritet, att ge tillträde till tre politiker, trots att Högsta Domstolen 
hade ogiltigförklarat dem på grund av valfusk och köp av röster. 
Med bortfallet av dessa tre skulle oppositionen inte ha uppnått 
kvalificerad majoritet. Så länge de tre är kvar är nationalförsam-
lingen enligt grundlagen inte legal och kan inte fatta beslut. I ett 
sådant nödläge är det Högsta Domstolen som tar över national-
församlingens ansvar. Domstolen bemyndigade då presidenten 
att lösa frågan. Med stöd av grundlagen initierade Maduro all-
männa val till en konstituerande församling, som har uppdraget 
att förbereda en ny grundlag, men som också kan ges annat 
ansvar. 
    Den konstituerande församlingen – 545 ledamöter – valdes 
genom personval och tar det ansvar som nationalförsamlingen 
annars skulle ha, men inte kan ha på grund av dess lagtrots. 
Oppo sitionen bojkottade valet till den konstituerande församling-
en. Personvalet av församlingen har utformats så alla olika delar 
av landet och alla samhällssektorer ska vara representerade. 
(Venezuelas grundlag finns på nätet på spanska och engelska.) 

Detta skriver jag söndag 27 januari mitt under USA:s statskuppsaktion mot Vene-
zuela. Stödd av några latinamerikanska högerregeringar kräver Trumpregeringen att 
Venezuelas president Nicolás Maduro skall ersättas av en Juan Guaidó, som tyd ligen 
fått sina instruktioner på plats i Vita Huset. Guaidó är ny ordförande i Vene zuelas 
nationalförsamling, som sedan 2016 är olagligförklarad av landets Högsta Domstol. 
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Kuba är sig likt – och olikt
Intryck från en resa

I vissa stråk i Gamla Havanna, mellan Prado och 
Plaza de Armas, är stora delar dock enastående 
restaurerade och där dominerar turisterna, servering-
arna och kommersen. Utanför präglas kvarteren av 
kubanernas vanliga liv, dock med påtagligt tillskott 
av mobiler överallt. 

Naturturism lockar tyskar   
Min syster och jag flög tyskt till Kuba, och mötte 
många tyskar i La Moka, det världsberömda naturnära 
lyxhotellet i Las Terrazas – det även världsberömda 
naturreservatet – dit vi reste bekvämt med Kubas 
bussbolag Viazul. Vi kostade på oss två jättedyra nät-
ter, över tusenlappen för delat rum, men fullt uthyrt. 
Annars betalade vi mellan 200 och 300 kr var.

Hotellet är berömt för sin placering och inför-
livande av träd i och kring byggnaden (se omslag 
Kuba 2.18). I sluttningen upp mot hotellet ligger en by 
med Sandinohus* längs nivåkurvorna.  Bebyggelsen 
planerades av Camilo Cienfuegos’ bror Osmany, som 
också bor där. 

Den ligger insmält i naturen, i rader längs den 
branta bergssluttningens nivåkurvor, med utsikt över 
Río San Juan. Rena paradiset! 

Många bybor hyr också ut ”hemma hos” till turis-
ter, mer än hälften så dyrt som hotellet. De har också 

kaféer, butiker med hantverksprodukter, ett par kon-
stnärsateljéer. Därifrån utgår också en vand ringsled 
genom skogen ner till ett vattenfall och en naturlig 
bassäng i Río San Juan. 

 
Det handlar om Grundlagen
Grundlagen dominerar i TV, med intervjuer, sam-
tal och diskussioner som siktar på att alla ska läsa 
igenom Nationalförsamlingens slutgiltiga förslag. Det 
publicerades i massupplaga första dagarna i  januari, 
reviderat efter rådslagen i kvarter och arbetsplatser, 
där alla synpunkter antecknades för att sorteras digi-
talt (se Kuba 2, 3 och 4.18).

Jag hade föreställt mig rådslagen som diskus-
sionsmöten, men så var det inte, utan alla synpunkter 
nertecknades och fördes vidare till Nationalförsam-
lingen, inga fördömdes, uteslöts eller hyllades, alla 
togs med. En intressant, ganska unik demokratisk 
metod: det handlade inte om att på rådslagen enas 
om något som utesluter något annat, utan allt nerteck-
nades, enligt den metod som gäller sedan första 
grund  lagsdiskussionen 1975. 

Kritiska synpunkter 
Under dessa rådslag, som samlade stora delar av den 
vuxna befolkningen, blev vissa förslag föremål för de 
flesta kritiska synpunkterna. Det gällde framför allt 
paragrafen om äktenskap mellan två personer av sam-
ma kön (se Kuba 4.18). Det skapade också en ovanlig 
politisk kampanj ledd av frikyrkorna, och paragrafen 

Den vänliga stämningen är sig lik, revolutionens ständiga närvaro, 
det dagliga livet stretar på, bussarna i Havanna är fulla till 
bristningsgränsen, de gamla ”amerikanarna” kryssar fram och 
plockar upp och lämnar av folk längs vägen, den frodiga grönskan, 
tryggheten på gatorna, även i mörkret, men också den bristfälliga 
sophanteringen och de förfallna byggnaderna i Centro Habana. 

*   Sandinohus: Enkelt förtillverkningssystem som 
använts massivt sedan 60-talet för bostäder på lands-
bygden och i mindre städer.

Eva Björklund
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slopades i den text som skulle gå till folkomröstning. 
Inte så att samkönade äktenskap undantogs, utan frå-
gan anses löst genom paragrafen mot alla former och 
orsaker till diskriminering, och formuleringar om 
familjebildning utan några begränsningar. 

President högst 2 mandatperioder, 
Guvernörer utsedda av regeringen 
De andra två frågorna som mött en hel del motstånd, 
var att en person över 60 år inte skulle kunna väl-
jas till president, och att en president inte kan väljas 
om mer än en gång. De paragraferna står dock kvar 
oförändrade.

Den fjärde frågan som mött omfattande kritik 
gällde de folkvalda länsförsamlingarnas styrelse, där 
grundlagsförslaget angav att ordförande, som hittills 
valts av församlingen, skulle kallas guvernör och 
utses av regeringen (som Sveriges landshöv dingar). 
Det vidhålls i förslaget som går till omröstning, 
men modifierat: att guvernörerna visserligen ska ut-
ses av regeringen, dock på förslag från de folkvalda 
kommun styrelserna.

Nationalförsamlingens slutsatser efter att ha fått 
klart för sig vilka synpunkter folk framfört och med 

vilken tyngd, ledde till andra mindre revideringar i 
den version som ska gå till folkomröstning den 24 
februari. I slutet av januari distribuerades förslaget 
i flermiljonupplaga till hela landet och såldes för 
en spottstyver vid busshållplatser och andra sam-
lingspunkter. Under tiden vi var där tog jag del av 
uppmaningar på TV, radio och tidningar till alla att 
studera den reviderade upplagan noga och lägga sin 
röst: ”Vota Sí!” är parollen.

Mobiler överallt, 
och USAinspirerad ungdom    
”Alla” har en mobil, gammal och ung, och ungdoms-
modet följer signalerna från norr: för trånga kavajer, 
skrynkliga jeans, och fantasifrisyrer – på killarna 
mönsterrakade huvuden med stor uppstående man på 
toppen, med mobilerna i handen, kunde vara i USA. 

Tjejerna har mycket långt hår, i avancerade, utstu-
derade flätade kreationer, ur egen fatabur, som kronor 
runt huvudet. Och mobiler. Ungdomarna hämtar in 
musik, dans och klädmode från norr: rap, hip hop, 
breakdance … 

Den stora turistströmmen från USA – före Trump 
– har präglat turistindustrin på många sätt, och turist-

Dammspegling i Las Terrazas, i bakgrunden byn och hotellet La Moka.  Foto: Ulla Björklund
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erna (ofta medelålders) söker det traditionella, typiskt 
kubanska: rumba, son, cha-cha-cha m.m, som sålunda 
lever kvar.

Mobilerna har också underlättat affärslivet, taxi 
och leveranser, mycket sköts via mobilerna, taxi bokas 
(det tar lång tid innan de kommer), anmäler an komst, 
meddelar försening etc.

Hela Viñales, ett hotell
Vi tog buss Viazul till undersköna Viñalesdalen där 
hela stan är ett enda hotell. Hotellrum med frukost 
erbjuds i folks bostäder, måltider i privata restau-
ranger, buss- och taxicentral bokar resorna, lokalt 
och till andra städer, butiker längs huvudgatan – det 
fungerade hur bra som helst med mobiler, som ett 
enda stort hotell. 

Transport och ekonomiministrarna 
avsatta 
Den nya presidenten har snabbt tagit itu med prob-
lem och avsatt två ministrar, med allmänhetens goda 
minne. Kollektivtrafiken i Havanna var överbelastad, 
väldigt trångt i bussarna efter att de världsberömda 
”Kamelerna” (långtradare ombyggda till bussar) som 
sattes in för att lösa persontransporterna i Havanna 
under 90-talets ekonomiska kris, avpolletterats i för-
tid. 

Så regeringen/transportdepartementet beslöt att 
köpa in minitaxibussar och taxibilar, för förbättrad 
kollektivtrafik i Havanna.  Särskilt de nya minibussar-
na, kallade Rutero som drivs av chaufförkooperativ, 
blev omedelbart populära i våras. De följer i princip 

de vanliga bussarnas linjer, men kan stanna, släppa 
av och plocka upp passagerare även mellan hållplat-
serna. Men de kostar mer och är för få. 

Den dubbla valutan är svår att hantera. Vanliga 
bussar kostar 5 centavos (mindre i ören) oavsett 
färdlängd, och en Ruterofärd kostar 5 pesos (ca 1 
kr), också oavsett färdlängd. Privattaxi kostar 10-20 
pesos eller CUC beroende på. Nya statliga gula taxi 
kostar detsamma i CUC.

Transportdepartementet beställde fler Ruteros, 
och gjorde razzia bland de privata gamla amerikanar-
na som fungerade som kollektivtaxi, men smusslade 
med bensinen och sköttes av olagliga företag. Och 
plötsligt försvann de från gatorna, strejkade, det blev 
svårt att hitta transport till och från arbetet.  Protest-
erna blev enorma, och transportministern fick gå. 
Minitaxibussarna borde ju ha kommit först, innan 
razzian!  Ekonomiministern fick också gå, för plöts-
liga orealistiska, och ogenomtänkta krav på alla små-
skuttande egenföretagare att plötsligt och omedelbart 
skaffa bankkonto.

Trumps skärpta blockad, 
minskad turism och handel
Stoppet för Obamas i princip fria turism från USA 
– även individuell –  till Kuba fick påtagliga effek-
ter i Havanna med tomma hotellmatsalar och restau-
ranger.  Turismen från Europa ökar dock, särskilt från 
Tyskland med direktflyg från Düsseldorf och Frank-
furt, men det räcker inte för att fylla hotellen. 

Min syster och jag åt ofta på statliga restauranger 
eller hotell eller på ”Paladarer”, privata restauranger 

Turisthotell – Katedralstorget i Viñales
Foto: Ulla Björklund

RUTERO: Polulära minibussar plockar upp dig 
längs rutten      Foto: Martin Österlin
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i egna matsalen eller hyrda lokaler. Flera gånger var 
vi ensamma gäster. Det var bedrövligt att se: fina, 
vackra lokaler, utsökt betjäning och mat, men tomt! 
Där märks påtagligt nergången av turismen från USA 
efter Trumps Miamiinspirerade hatfulla återgång till 
tiden före Obama.

Från och med detta nummer är Eva Björklund inte 
längre tidskriften Kubas redaktör. På ideell grund 
har Eva sedan tidskriftens tillkomst 1971 varit den 
fasta klippan i utgivningen. Hennes insats har inte 
minst bestått i produktionen av artiklar. En produk-
tion som möjliggjorts genom hennes både djupa och 
breda kunskaper om det kubanska samhället och 
Kubas roll i ett internationellt sammanhang.

Evas starka engagemang för Kuba grundlades 
när hon som 25-årig nyutexaminerad arkitekt med 

Eva  
Björklund 
lämnar 
redaktör
skapet för 
Tidskriften 
Kuba

socialistiska sympatier begav sig till Kuba för att 
där verka inom sin profession. Redan då gav hon 
sina erfarenheter ett journalistiskt uttryck, i form av 
dagboks anteckningar. Reflektioner som sedan kom 
att ges ut i bokform på Verdandi-Debatt.

Alla läsare vet att Eva i vår tidskrifts spalter strä-
vat efter en stor bredd genom sammansättningen av 
de publicerade reportagen och notiserna. Arkitek-
tur, bildkonst, musik och litteratur har funnits där 
tillsammans med sociala, ekonomiska och politiska 
områden. De som nu ska axla Evas mantel kommer 
att sträva efter att följa den linje som Eva genom 
åren dragit upp. En linje som kan sammanfattas som 
saklighet, allsidighet och en djup partiskhet till för-
mån för det kubanska folket och Kubas Revolution! 
Objek tivitet på en samhällskritisk och humanistisk 
grund, med andra ord.

Tomas Widén

P.S. Evas dagbok från Kuba, 1968, publiceras nu som 
serie i nättidningen eFOLKET (https://efolket.eu).

Det var blandade intryck, undran inför en del, stärkt 
av den självklara revolutionära andan, även bland 
dem som ytligt kan tyckas hylla andra ideal.

Alla har mobiler   Foto: Betty Möller
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Fattigdom och rasism
Situationen var värst på landsbygden. Bara sju procent 
av tonåringarna gick i skolan jämfört med 30 procent 
i Havanna. Samtidigt var 10 000 lärare arbets lösa. 
Den svarta befolkningen, som led under arvet från 
slavtiden och rasismen under den spanska kolonialis-
men, hade det ännu värre.

Trots att skolgången på Kuba varit en av de bättre 
i Latinamerika på 1920-talet hade situationen förvär-
rats på 1950-talet under diktatorn Batista. Hans regim 
såg inte utbildning av arbetarnas och jordbrukarnas 
barn som något viktigt.

Revolutionen ändrade allt 
Kubas revolution 1959 förändrade läget fullständigt. 
Armébaracker omvandlades till skolor, och den nya 
revolutionära regeringen gav utrotandet av analfabe-
tismen högsta prioritet. I alfabetiserings kampanjen 
1961 organiserades 100 000 frivilliga, som efter tre 
veckors utbildning gav sig ut till avlägs na delar av 

Utbildning
En prioritet från revolutionens allra första dagar
1953, i diktatorn Batistas Kuba, var det ca en halv miljon barn –  44 
procent av barnen mellan 6 och 14 års ålder – som inte gick i skolan. 
Bara 17 procent av ungdomarna i åldrarna 15 till 19 gick i skolan. Bland 
befolkningen på drygt 7 miljoner var en miljon analfabeter.

landet för att lära landsbygdens befolkning att läsa. 
Unesco förklarade Kuba vara ”det första land där 
analfabetismen utrotats”. Det var vid den tiden något 
unikt i Latinamerika och Karibien. Alfabetiserings-
kampanjen fick Kubas ungdom att känna att de kunde 
förändra världen. Den bröt ner barriärer mellan städer 
och landsbygd och bidrog till revolutionens enhet och 
solidaritet.

Kubas nationalhjälte José Martí sa “Utbildning är 
enda vägen till att bli helt och hållet fri”. Denna över-
tygelse är kärnan i Kubas satsning på utbildningen. 
Kubas utbildningssystem kommer alla tillgodo helt 
utan avgifter, från förskola till högskola. Omkring 
13 procent av bruttonationalprodukten spenderas på 
utbildningen. I USA och i Storbritannien är motsvar-
ande siffra endast 5,6 procent. 

Allt är gratis!
Allting från böcker och undervisningsmaterial till 
skolmåltider och skoluniformer är gratis. Vilken 

Foto: Martin Österlin
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skillnad mot Storbritannien! Nyligen följde jag med 
några lärare på en studieresa till Kuba. En ung lärare 
berättade för de chockade kubanska eleverna att han 
hade 50 000 pund i skulder från sina utbildningsår. 
Under besöken på Kuba fick vi uppleva hur principer-
na för rättvisa, humanitet och solidaritet tillämpades 
i praktiken i skolans värld. Det märktes i relationerna 
eleverna emellan och mellan elever, lärare och elever-
nas föräldrar att de hade stort förtroende för varandra 
och glädje i sitt samarbete.

Vad som också imponerade starkt på de brittiska 
lärarna var att Kubas regering aldrig skulle införa 
några förändringar i utbildningssystemet utan att 
först ha samtycke från lärarnas fackliga organisation 
och utan att först pröva ut förändringar i mindre skala 
innan de tillämpades över hela landet. De kubanska 
lärarna häpnade över hur de brittiska lärarna blir ut-
satta för diktat från regeringen och hur negativt det 
inverkar på skolmiljön.

Möte med Fernando González och ICAP
Svensk-Kubanska Föreningens samarbetsorganisa-
tion i Kuba är ICAP. I december hade vi, Svensk-
Kubanskas ordförande Zoltan Tiroler och kassör 
Anna Assarsson, nöjet att träffa dess chef Fernando 
González, Europaansvariga Ibis Alvisa och Nord
europaansvarige Frank Herrera.

Kuba i världen
Kubas entusiasm för utbildning stannar inte vid 
landets gränser. De har delat med sig av sin innovati-
va metod Yo sí puedo (Ja, jag kan!) i mer än 30 länder, 
där miljoner människor lärt sig läsa och skriva. Detta 
har gett Kuba två utmärkelser från Unesco. Att utbild-
ning är viktigt på Kuba är en följd av revolutionen, 
inte trots revolutionen. Genom att ge utbildning hög-
sta prioritet inom landet har revolutionen inte bara 

förändrat Kuba utan den har 
också förändrat människors liv 
över hela världen.

Bernard Regan

Ibis Alvisa, Fernando González och Frank Herrera   Foto: Zoltan Tiroler

Flera frågor avhandlades. Vi framförde våra önske-
mål om förbättringar av våra Brigadresor. Också an-
dra typer av brigader och resor diskuterades. Likaså 
möjligheter till utbyten, examensarbeten, studiebesök 
och andra frågor som ofta dyker upp i olika samman-
hang. 

Zoltan Tiroler

Bernard Regan är sekrete rare i Cuba 
Solidarity Campaign i Storbritannien. 
Översättning: Louise Österlin
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Irma Sehwerert, andra från höger, tillsammans med några av kollegorna

Vi möts av Irma Sehwerert, pensionerad socialar-
betare. Hon är en sprudlande glad kvinna som berät-
tar att hon efter pensioneringen ville göra något me-
ningsfullt. Hon startade verksamhet för barn och 
ungdomar på sin egen tomt. Efter ett tag kunde ett 
grannhus köpas in och byggas till. Det är där man 
huserar numera. Ett gäng proffs ställer upp utan 
ersättning utanför sin arbetstid. Entusiasmen märks 
direkt, både bland barn och vuxna. Denna entusiasm 
blir än mer påtaglig när vi överlämnar akrylfärger, 
penslar, pennor, kamera m.m. till dem. ”Oj, detta är 
värt guld”, utropar en av de glada mottagarna. Det är 
tredje gången som medlemmar från Jönköping haft 
med sig saker de behöver till verksamheten. Dona-
tionen har möjliggjorts av gåvor och frivilliga in-
träden, oftast 20 kr, vid våra arrangemang hemma i 
Jönköping.

På Soñarte arbetar man med sång, teater, målning, 
keramik och självklart (vi är trots allt i Kuba) musik 

Meningsfull fritid
Sedan några år stöder Svensk-Kubanska i Jönköping grannskapsprojektet 
”Soñarte”. Det ligger utanför Havanna i förorten Cotorro. Här försöker en 
grupp entusiaster att på ideell basis ge barn och ungdomar en meningsfull 
fritid på lov och efter skolan. Vi besökte dem i december 2018.

och dans. Det finns musik-, konst-, teater- och dans-
lärare. Dessutom kommer regelbundet en psykolog 
som ställer upp för barn med problem. 

Ett 100-tal barn sysselsätts. Irma berömmer per-
sonalen men betonar också samarbetet och deltagan-
det av barnens föräldrar. Hon berättar också att de 
självklart har stöd av kommunen, men denna har inga 
pengar att bidra med. 

Som ett tecken på uppskattningen för det vi har 
med oss ger barnen en hjärtevärmande föreställning.

PS Javisst, Irma är mor till René González, en av de 
fem kubanska hjältarna som satt fängslad med sina 
kamrater i närmare 17 år innan de frigavs i det töväder 
som tillfälligt rådde i slutet på 2014 under Obama och 
Raúl Castro. 

Zoltan Tiroler
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Sång, dans, teater. Ett hundratal barn är engagerade 
i grannskapsprojektet.   Foto: Zoltan Tiroler

Du kan stödja Soñarte!
Vill du stödja projektet? 
Sätt in valfritt belopp på plusgiro 
417 17 78–6 eller Swish 0702540831 
(Tommy Johansson). 
Ange ”Soñarte”.
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Det festades rejält såväl innan, under som efter detta 
viktiga datum i kubansk historia. Mycket var stängt 
under flera dagar och hela grisar som stektes vid 
trottoar kanten var en vanlig syn. Jag vågar påstå att 
det var i ytterst få hem som det saknades griskött 
och allt det som enligt de flesta kubaner hör till. 
Hur mycket som var ett vanligt nyårsfirande och hur 
mycket det jämna årtalet av revolutionens seger bi-
drog till festligheterna låter jag vara osagt.

Den kubanska vänskapsorganisationen ICAP, som 
vi i Svensk-Kubanska och andra solidaritetsförening-
ar har tät kontakt med, hade ett arrangemang på 
nyårs aftons förmiddag. Då samlades delegationer 
från Brasilien, Puerto Rico, Dominikanska Republik-
en, Argentina och USA i trädgården utanför ICAP:s 
byggnad. Från Europa var Schweiz och Sverige rep-
resenterade. 

Programmet bestod av sång, musik och dikter. Nyli-
gen hemkomna läkare från Brasilien höll korta tal, 
vilket uppskattades stort av de många brasilianarna 
på plats. Krigsveteraner framträdde och de många 
delegationerna fick ge en kort hälsning. Stämningen 
var mycket god.

Ur den svenska delegationens tal:
”…vi ska fortsätta att kämpa i denna strid som är 

viktigare än någonsin. För sanningen är den, att ifall 
världen inte följer Kubas exempel så kommer männi-
skan att försvinna från planetens yta antingen genom 
krig eller miljöförstöring…  Vi ska kämpa tillsam-
mans för en rättvis, solidarisk och långsiktigt håll-
bar värld. Det vill säga en bättre värld, en socialistisk 
värld.” 

Santiago, ”Revolutionens vagga”, är känt bland annat för 
invånarnas förtjusning i fest, mat och dryck. Det märktes 
dagarna runt nyår och revolutionens 60-årsdag.

Revolutionsfirandet i 

Santiagoborna trängdes på torget under god stämning    Foto: Zoltan Tiroler

Zoltan Tiroler
Santiago de Cuba
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Fest på torget
På kvällen var vi tillsammans med tusentals Santi-
agobor i Parque Céspedes, det centrala torg i Santia-
go där Fidel Castro den 1 januari 1959 tillkännagav 
revo lutionens seger över diktatorn Batista.

Torget var sprängfullt av folk som fick njuta av 
högklassig dans, musik och sångprogram. En entusi-
astisk publik, nationalsången och flagghissning avslu-
tade arrangemanget. Det var uppmuntrande att se hur 
människorna levde med i de revolutionära talen.

Raúl Castro talar
Dagen efter, 1 januari, höll Raul Castro det centrala 
talet. Det hölls på kyrkogården Santa Ifigenia där José 
Martís och Fidel Castros gravar ligger ett stenkast 
från varandra. Martís imponerande mausoleum och 
Fidels enkla sten (symboliserande ett majskorn. ”All 
världens härlighet ryms i ett majskorn”).

Några utdrag ur Raúl Castros tal:
”Det verkar otroligt att ödet reserverat privilegiet 

till oss att kunna vända oss till våra landsmän en dag 
som denna för att minnas sex årtionden av triumf, då 
för första gången, under ledning av Fidel, det kuban-

Svensk-Kubanskas ordförande Zoltan Tiroler, som följs av Schweiz representant Samuel Wanitsch.

ska folket erövrade den politiska makten och frihets-
kämparna segerrikt kunde gå in i Santiago.”

”Revolutionen som föddes denna första januari har 
under 60 år inte haft en enda minut av lugn och fred. 
Vi är nu inne på den 12:e administrationen i USA som 
inte upphört med ansträngningarna att på ett eller an-
nat sätt framtvinga ett regeringsskifte i Kuba, med 
mer eller mindre användande av våld.”

”…bara så kan man förstå bedriften att kunna 
motstå de hårda åren under Specialperioden då vi var 
ensamma, bara 150 km från USA. Då hade ingen sat-
sat ett enda öre på revolutionens överlevande. Men vi 
klarade att utstå och segra i denna utmaning utan att 
kränka ett enda av de etiska och humanitära princi-
per från den revolutionära processen och förtjäna det 
ovärderliga stödet från solidaritetsrörelser som aldrig 
övergav tron på Kuba.

Nu verkar USA:s regering än en gång välja kon-
frontation med vårt land och framställer det fredliga 
och solidariska Kuba som ett hot mot regionen… Allt 
dåligt i regionen skylls på Kuba, som om det inte vore 
konsekvensen av en skoningslös nyliberal politik som 
framkallar fattigdom, hunger, ojämlikhet, organise-
rad brottslighet, knark, politisk korruption, fråntagan-
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de av arbetarnas rättigheter, flyktingar, bönder som 
tvingas lämna sin jord, förtryck av studenter, svåra 
förhållanden inom hälsovård, utbildning och boende 
för de många.” 

”Som en del av Vårt Amerika är vår solidaritet 
och vår respekt för broderfolken orubbligt. I detta har 
347 700 hälsovårdsarbetare bidragit… och 27 200 
ung domar utbildats.”

”60 år efter segern kan vi intyga att vi är botade 
från rädsla. Det hotfulla språket och hoten kunde inte 
skrämma oss när den revolutionära processen fortfar-
ande var ny. Än mindre kan det skrämma oss idag när 
folkets enhet är en oförstörbar realitet. Om vi igår var 
några få så är vi idag ett helt folk som försvarar sin 
revolution.”

”Inget hot kan få oss att överge vår solidaritet med 
Bolivarianska Republiken Venezuela. De aggressiva 
handlingarna mot denna brodernation måste upphöra. 
Som vi sagt tidigare kan deklarationen att Venezuela 
skulle vara ett hot mot USA:s nationella säkerhet, de 
öppna uppmaningarna till en militärkupp mot den 

lag liga regeringen, de militära övningarna nära Vene-
zuelas gränser, liksom spänningar och incidenter i 
dessa områden medföra oförutsägbara konsekvens-
er… Lika farliga och oacceptabela är USA:s ensidiga 
sanktioner och uttalanden mot Republiken Nicara-
gua som ett hot mot USA:s säkerhet. Vi fördömer 
försöken från det diskrediterade OAS för att blanda 
sig i detta broderlands angelägenheter.”

Raúls slutord:
”Efter 60 år av kamp, uppoffringar, ansträngningar 
och segrar ser vi ett fritt och oberoende land, herre 
över sitt öde. Arbetet som genomförts tillåter oss att 
se en framtid med värdighet och välstånd för foster-
landet. Med kubanernas heroiska kamp i åtanke kan 
jag med övertygad optimism och tillförsikt i fram-
tiden utropa: Leve den Kubanska Revolutionen för 
evigt!”

Vid midnatt hissades den kubanska fanan. Från balkongen på fotot utropade Fidel Castro segern i kriget mot 
diktatorn Batista    Foto: Zoltan Tiroler
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60-årsdagen firades med många fina uppträdanden.     Foto: Zoltan Tiroler

Hedersvakten defilerar förbi José Martís och Fidel Castros gravar. Här höll Kommunistpartiets ordförande 
Raúl Castro sitt tal på årsdagen 1 januari.    Foto: Zoltan Tiroler
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Att uppleva brigaden genom barnens ögon gjorde 
upplevelsen av Kuba om möjligt ännu större. Att ha 
barn på brigadlägret hör inte till vanligheterna, men 
jag vill här och nu slå ett slag för det till er som fun-
derar i de banorna. Kubanerna älskar barn och visar 
det på ett sätt som vi i Sverige inte är vana vid. Som 
många brigadister nämnde så bidrog barnen till en 
god stämning på lägret. 

Någon regelrätt semester rör det sig inte om och 
visst finns det utmaningar för en familj på Nordiska 
Brigaden, men ingen mår ju dåligt av utmaningar och 
fysiskt arbete. Brigaden innebär bland annat tid iga 
mornar, arbete, föreläsningar, långa bussresor, musei-
besök, dvs. sånt som ett barn kanske inte i första hand 
föreställer sig att syssla med på ett lov. De flesta för
äld rar vet dock att barn gillar att göra det som vuxna 
gör och därför tog vi med barnen på i stort sett allting 
och de gillade och klarade av det mesta galant. Att 
skörda sötpotatis, kratta och samla skräp gjorde de 
med ett barns ihärdighet, även om värmen så klart 
kunde få även en vuxen att efter ett tag söka vila och 
skugga.

Våra barn är som vilka andra barn som helst och 
jag tror de flesta barn skulle klara av livet på Nord-
iska Brigaden. Visst, det kan vara krävande, men det 
är framför allt väldigt lärorikt. Sen ska man komma 
ihåg att brigaden, förutom det jag tidigare nämnde, 
även rymmer bad, dans, oförglömliga kulturupplev-
elser, spännande resmål och framför allt: mötet med 
det kubanska folket.

Lägerområdet, eller Campamento, där man bor är 
som en mindre by med tydliga gränser och barnen 
kan fritt utforska området både inom och utanför. 
Runtom byn finns fält och till närmsta byn, Guaya-
bal, är det ca en kilometer. Tryggheten man känner på 
Kuba, både i städer och på landet, är exceptionell och 

det är få ställen på jorden som kan mäta sig med Kuba 
när det gäller just trygghet. Min fru, som var på Kuba 
för första gången, slogs också av detta och var själv 
ute och gick sent på kvällarna när vi besökte städer 
som Havanna, Santa Clara och Holguín.

Att okynnesåka runt halva jorden tror jag ingen 
normal människa gör, men ska man göra en resa i liv-
et så är Kuba och Nordiska Brigaden ett utmärkt al-
ternativ. I dessa dagar då barn över 2 år betalar i stort 
sett samma pris som en vuxen för en flygbiljett så är 
det inte direkt gratis för en stor familj att åka till Kuba. 
Jag vill dock påstå att resan var värd varenda krona. 
En upplevelse för livet var det och förhoppningsvis 
kommer jag att återse Kuba nån dag. Det viktigaste 
för mig var dock den energiinjektion som resan gav 
och som ger mig kraft och mod att kämpa vidare här 
hemma för ett rättvisare Sverige, för det är genom att 
skapa det som vi hjälper kubanerna bäst.

Oskar Wigren

Nordiska 
Brigaden
med barn

Familjen Wigren vid Che Guevaras monument 
i Santa Clara

Efter 16 långa år återvände jag till 
Nordiska Brigaden och denna gång var 
jag inte ensam. Med mig nu var min fru 
Bianca och våra tre pojkar: Iivari 10 år, 
Leino 7 år och Niilo 4 år.
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Nordiska Brigaden 
2018–2019
Överst: #UNBLOCKCUBA
Nederst t.v: Tre glada svenska tjejer på 
pris pallen efter brigadlägrets lopp. Från vänster: 
Moa Jäärf, Bianca Byring och Johanna Wallertz
Nederst t.h: Brigaden besökte Fidel Castros 
grav i Santiago de Cuba
Foton: Betty Möller
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Broderländer Systerfolk Om Kuba och Afrika är en 
bok om ”Hur kubanerna, som själva har sitt ursprung 
i den förslavade afrikanska befolkningen, kom till-
baka till Afrika för att som internationalister arbeta 
för solidaritet med sina bröder och systrar på andra 
sidan havet.”

Snart efter den kubanska revolutionens seger 1959 
hände stora saker i Afrika. 1960 blev ”Afrikas år” när 
en lång rad länder gjorde sig självständiga. Kuba knöt 
kontakter med nya självständiga staters regeringar 
och med befrielserörelser. I första hand i Portugals 
kolonier.

Boken har en omfattande genomgång av slavhan-
deln och dess betydelse för kapitalismens framväxt i 
Europa och USA.

Den behandlar också Berlinkonferensen 1884-85 
och den blodiga koloniseringen av Afrika. Här får 
man fakta som visar hur utvecklingen i Afrika kros-
sades medan imperialismen i Europa och USA växte 
i styrka.

Nykolonialismen analyseras och belyses främst 
utifrån exemplet Kenya. Detta avsnitt är speciellt läs-
värt eftersom utvecklingen också speglas genom för-
fattaren och dramatikern Ngũgĩ wa Thiong’o.

Höjdpunkten i boken är naturligtvis Kubas insatser 
i Angola. Kubas och Angolas seger vid staden Cuito 

Cuanavale 1988 där Sydafrikas trupper tvingades till-
baka ledde till Angolas och Namibias självständighet 
och till apartheidregimens fall.

Kubas omfattande humanitära insatser startade 
i solidaritet med Algeriet 1963 och har sedan dess 
varit omfattande i många länder i Afrika och i andra 
världsdelar.

Bekämpandet av Ebolaepidemin i västra Afrika är 
ett av de senaste exemplen på hjälteinsatser som Kuba 
utfört trots blockaden från USA.

Boken är faktaspäckad men lättläst, mycket tack 
vare det klara, flytande språket. Författarens egna 
erfarenheter och upplevelser under några år i slutet 
av sjuttiotalet vid arbete i Moçambique och besök i 
Angola och i Zimbabwe har också kryddat anrätt-
ningen.

Själv fick jag tag på en förhandskopia  i december. 
Jag sträckläste den på ett par tre dagar. Den var svår 
att lägga ifrån sig.

Det blev en aning för mycket att smälta, så många 
intryck och fakta på kort tid, men det var lätt avhjälpt. 
Boken är så överskådligt utformad att det är lätt att gå 
tillbaka och avnjuta olika avsnitt och inhämta kun-
skap i makligare takt.

Bosse Johansson, Svensk-Kubanska, Göteborg

Återigen har Louise Österlin skrivit en intressant bok i ett angeläget ämne.

Broderländer  Systerfolk

“Vi svär att aldrig glömma kubanernas oförlikneliga exem-
pel på osjälvisk internationalism”
Nelson Mandela

Recension:
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Utvecklingsbistånd: medelvärde 1999–2015 i procent av varje lands BNP
Längst till vänster Kuba: 6,59 procent, längst till höger USA: 0,17 procent

Henry Morales beskriver bakgrunden till och prin-
ciperna för Kubas bistånd: att försvara varje lands rätt 
att bestämma över sin framtid och rätt att stå emot 
varje försök från utländska krafter att bestämma över 
landets interna angelägenheter. Kubas bistånd byg-
ger på att respektera detta själv bestämman de och på 
solidaritet länderna emellan. Kuba ger bistånd baserat 
på vad mottagarländerna behöver och önskar, utan att 
ställa villkor. Kubas ledstjärna är humanismen.

Kuba har samarbete med många länder vars po-
litiska system och ideologi man inte delar. Det har 
ingen betydelse, human ismen kommer först i alla 
lägen. Människor har olika ideologier och bekän-
ner sig till olika religioner i olika delar av världen, 
men alla har mänskliga behov. Det är fullkomligt 
främmande för kubanerna att tvinga sina idéer på 
andra folk. Deras bistånd bygger på respekt för an-
dra människors vanor och religioner. Det viktiga 
är hjälpen, att överföra kunskap och att sam arbeta 
människor emellan.

Kubas bistånd till världens 
länder är mycket högt!

Enligt Henry Morales uppgick Kubas utvecklings-
bistånd i världen till 71,5 miljarder US dollar under 
tiden 1999–2015. Hur står sig detta i förhållande till 
den av FN fastställda summan på minst 0,7 procent 
av varje lands bruttonationalprodukt (BNP)? Svaret 
blir det fantastiska: Kuba ger 6,59 procent av sin BNP 
till bistånd! Se tabellen här ovan.

Det land som ger mest efter Kuba är Sverige, men 
vi kommer långt efter på 0,95 procent. USA kommer 
längst ner på skalan med 0,17 procent. 

Talen är ett medelvärde för de 17 åren 1999–2015. 
Bara Kuba, Sverige, Norge, Luxemburg, Danmark 
och Nederländerna ligger över 0,7 procent.

I förhållande till sin BNP ger Kuba alltså ett 
enormt stort bistånd, ett bistånd som till skillnad från 
många andra länders bistånd inte bygger på ekono-
miska eller andra fördelar för givarlandet.

(Utdrag ur Broderländer Systerfolk – Om Kuba och 
Afrika, Louise Österlin 2019)

Forskaren Henry Morales från Guatemala har år 
2017 ställt samman en utförlig rapport om Kubas 
utvecklingsbistånd till världen, Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Cuba en el Mundo. 
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Sonen på det privata planet genom att vara den nye 
mannen, som förutom att vara musiker och skribent, 
praktiskt skött alla barnen och tagit hand om hushål-
let jämsides med hustrun, som är läkare. Och Kuba, 
ett litet, rätt fattigt land i världen, har utvecklats till 
ett föregångsland på många plan. Redan på Havan-
nas flygplats märktes skillnaden ... ingen kväljande 
doft av dyr parfym, inget försäljningsraseri av alle-
handa varor som utmärker världens flygplatser. Kuba 
är ett land, som trots en hänsynslöst farlig granne i 
norr, med små medel blivit en modell och en före-
bild i världen. En förbild för kvinnors frigörelse, en 
förebild för ekologiskt jordbruk, barnuppfostran och 
internationellt arbete. Kubanska läkare, ofta kvinnor, 
utgör en välkommen, läkande kraft runtom i världen, 
t.ex. i Pakistan, där en stor naturkatastrof inträffade 
för ett antal år sedan. I en avlägsen by, i Pakistan, 
har ordet “KUBA” blivit synonymt med ordet “KÄR-
LEK”. Byborna fick bekanta sig med läkarteamen 
som anlände från ett land de aldrig hört talas om och 
blev förälskade.

Jag besökte Kuba för över 13 år sedan och deltog 
i en internationell konferens om USA:s många mili-
tärbaser, runt 800 st varav en, Guantánamobasen, 
ligger på Kuba. MOVPAZ – Movimiento por La Paz 
– hade arrangerat denna internationella konferens och 
deltagarna kom från hela världen, som på samma sätt 
som Kuba, lider av USA:s oönskade militära närvaro. 
En av dagarna besökte vi Guantánamobasen som 
ligger två flygtimmar från Havanna. Vi forslades i 
ett militärflygplan och två höga militärer slog följe 
med oss i planet. Jag satt bredvid en av militärerna. 
Vi bjöds på mackor och läsk under flygfärden. Efter 

KUBA
föregångare 
i 60 år

måltiden tog mannen en av de gula servetterna och 
formade den till en ros och överräckte till mig. När vi 
landat fördes vi med buss till en hög utsiktspunkt för 
att se Guantánamobasen som är gigantisk. Det är en 
skam att USA tvingar sig kvar på Kuba. Vi ska kräva 
att Guantánamobasen stängs!

Kuba är verkligen en förebild för hur ett litet land 
med små resurser kan arbeta för fred och ett män-
niskovärdigt liv. Ja, må vi alla hjälpas åt att sprida 
kunskap om Kuba som det goda exemplet i världen! 

Agneta Norberg

Agneta Norberg, född 6 februari 1937, är ordförande i Sve-
riges Fredsråd. Sedan många år är Agneta aktivist i kampen för 
fred och mot USA:s militära närvaro vid övningar i vårt land, som 
t.ex.  Aurora år 2017.

Sveriges Fredsråd – frednu.se
Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla freds-
organisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och 
nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter. I en tid av 
allt mer krigisk kamp om råvaror, marker och naturresurser har 
detta blivit en av de stora överlevnadsfrågorna som vi behöver 
samarbeta om för att lösa. Svensk-Kubanska Föreningen är 
medlem i Sveriges Fredsråd.

1959, samma år som jag fick sonen Johan, föddes också det nya Kuba. Då 
gjorde det kubanska folket näm ligen revolution. Både sonen och Kuba fyller 
60 år detta år och båda har utvecklats till att bli före gångare. 
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Dansen strömmar ut från Kuba. Men den erbjuder 
också en av de viktigaste ingångarna till landet, till 
dess historia och dess nutid. 

Den som först öppnade ingången var en svensk, 
Fredrika Bremer. När hon 1851 besökte Kuba kom 
hon närmast från en resa på det nordamerikanska 
fastlandet, den Nya världen. Vad hon slogs av var hur 
från samma etniska grupper av afrikanska slavar på 
de två hållen två helt skilda musikformer hade upp-
stått. I anslutning till en annan svensk kuba resenär, 
etnologen Tore Håkansson, kan vi kalla dem blues 
och rumba. På fastlandet var det bluesen, som så 
småningom blev hela den amerikanska jazzen. På 
Kuba rumban, en dans och en rytm som redan från 
början upplevdes som helig. 

Nyckeln som Fredrika Bremer hittade var de 
förhållanden som slavarna levde under. I de protes-
tantiska slavstaterna var ambitionen att förhindra 
att riter och traditioner från Afrika behölls, etniska 
grupper splittrades upp och dans och trummor för-
bjöds. På Kuba gavs sådana försök upp. Nationerna 
och grupperna tilläts att hålla samman och trummor 
och dans fick (i begränsad omfattning) fortsätta att 
tala sitt språk. En fristad erbjöd sig också i själva den 
katolska tron, bakom dess dyrkan av helgon kunde 
kulten av orishas fortsätta, framförd bland annat i 
form av danser tillägnade var en och specifikt.  

En unik allians mellan det afrikanska och det 
euro peiska kom till. Och så har det fortsatt. Den ny-
skapande förmågan i kubansk dans och musik före-
faller outtömlig, och öppenhet och gränsöver skrid-
ande är en förutsättning. Men det skulle inte ha gått 
om inte också en stark traditionsmedvetenhet kom-
mit till. Det som Fredrika Bremer såg bara genom att 
besöka danser bland slavarna på plantagerna eller hos 
de friköpta på olika håll i landet är numera den ved-
ertagna vetenskapliga uppfattningen om Kubas dans-
historia. Och den förvaltas av Conjunto Folklórico 
Nacional. Det är där som kunskapen samlas, forsk-
ningen bedrivs och arvet förs vidare.

Conjunto Folklórico Nacional är en skapelse av 
revolutionen och grundad i maj 1962. Mitt enda besök 
på Kuba var en dansresa i samarbete med Conjuno 
Folklórico Oriente i Santiago. På förmiddagarna dan-

Birgitta Holm, född 4 juni 1936, svensk författare och pro-
fessor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 1969 
disputerade hon på en avhandling om Gösta Oswald. Senare 
böcker har främst ägnats kvinnliga författarskap, däribland Fred-
rika Bremer, Selma Lagerlöf, Sara Lidman, Victoria Benedicts-
son och Rut Hillarp. Hon har medverkat i alla volymerna av 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria och verkar som kritiker och essä-
ist i tidskrifter och dagspress, liksom i radio och TV.  Till produk-
tionen hör tre essäböcker: Språnget ut i friheten (Ordfront) och 
Tusen år av ögonblick – från den heliga Birgitta till den syndiga 
och Pardans (Bonniers), den senare en passionerad hyllning till 
den moderna sällskapsdansen.
Pressbild: Malin Hoelstad för Ordfront

sade vi med en fördansare ur gruppen santería till 
de olika orishas, på eftermiddagen tillsammans med 
gruppens dansare senare avläggare som mambo, cha-
cha-cha och salsa. Det var som en nedstigning till 
själva dansens ursprung, ett möte med dess kosmiska 
rötter. På kvällarna var det Santiagos danshak med 
salsa och son och samma känsla av kosmisk gemen-
skap. När resan avslutades med en vecka i Havanna 
och jag vid något tillfälle förklarade vad jag gjorde på 
Kuba svarade mig en man skrattande att alla kubaner 
är danslärare.

Fredrika Bremer började detta återerövrande. 
Efter att ha sett en dans bland slavarna på en plan-
tage i trakten av Limonar talar hon om hur mycket 
menings fullare den ter sig än andra sällskapsdanser 
som hon har varit med om. Hon slutar med en hyll-
ning: ”Ingen är utesluten, ingen behöver klä väg-
garna, ingen vara likgiltig eller ha ledsamt. Leve den 
afrikanska dansen!” 

Jag slutar med en travesti på Fredrikas ord: ”Leve 
den kubanska dansen!”

Birgitta Holm

Leve den kubanska dansen!
Dans är gudarnas gåva till människorna och Kuba är dess vagga. 
Om inte riktigt all så nästan all sällskapsdans kommer därifrån – 
son, rumba, conga, danzón, tango, mambo, cha-cha-cha, salsa … 
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