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Vi tror ofta att vi får vår bild av 
om världen via olika källor, och att 
vi utifrån en sammanvägning kan 
bilda oss en uppfattning. Det vore 
bra, men så är det inte.
    Tre stora nyhetsbyråer, AP 
(USA), AFP (Frankrike) och Reu-
ters (Brittiskt, kanadensiskt, USA) 
dominerar totalt och står för långt 
över 90 procent av alla nyheter vi i 
Västvärlden får om vår omvärld.
    Enbart AP används av 12.000 
olika medier och når mer än halva 
jordens befolkning varje dag! Dessa 
tre, med ca 11.000 anställda, be-
härskar nyhetsvärlden. De förser i 
sin tur nationella nyhetsbyråer, tid-
ningar och radio/TV-kanaler med 
sitt stoff. Det här betyder att du kan 
läsa exakt samma nyheter i Stock-
holm, Berlin och Washington. Ofta 
med identiska ordval. Mer ambitiö-
sa redaktioner redigerar texten, fixar 
egen grafik och foton från andra 
håll. I övrigt är det detsamma.

Stora tidningar och radio/TV har i 
och för sig egna utlandskorrespon-
denter. Men då talar vi om en hand-
full personer. Ofta är det en, eller 
ett par, personer som ska bevaka en 
hel kontinent. Omöjligt, så de förli-
tar sig på samma byråer. 
    Igår hörde jag ett reportage om 
Libyen. Journalisten satt i Tel Aviv. 
Idag ett om Sudan, journalisten i 
Mocambique. De hade lika gärna 
kunnat vara i Stockholm eller Kor-
pilombolo. Och skulle utrikeskorren 
faktiskt vara på plats, och skulle han 
kunna språket, och skulle han ha 
lokala kontakter, så delar han ändå 
den bild han är satt att förmedla. 
Om inte så blir han inte långlivad 
som utrikesreporter. 

Undantagen till denna regel är 
ytterst få. Kanske Magda Gad i 
Expressen?
    Men det är värre än så. Världens 
största mediebolag är inte dessa tre 
byråer. Det är Pentagon med 27.000 
(!!!) anställda PR-specialister och en 
budget på 5 miljarder dollar årligen. 
Pentagon har i sin tur nära kontak-
ter med de stora byråerna och förser 
dem med information som passar 
USA. Oftast kan källan, Pentagon, 
inte spåras. »Nyheten« publiceras i 
ett medium och plockas strax upp 
av andra. Tidigare CIA-agenter har 
berättat om hur rena lögner fabri-
ceras. Det är otroligt effektivt för 
att mata oss med en tillrättalagd 
version av verkligheten. Någon gång 
kan en avvikande röst komma fram, 
precis som det ibland kan finnas bra 

Det vi i Svensk-Kubanska i grunden sysslar med är opinionsbildning. 
Vi har en brant uppförsbacke för att göra oss gällande. För media 
förmedlar en helt annan bild av verkligheten än den vi ger. 

The Propaganda Multiplier

artiklar i DN eller AB. Det ökar tro-
värdigheten. Men sådant material 
drunknar fullständigt i den stört-
flod som sköljer över oss i varenda 
nyhetsutsändning och i varenda 
tidning i ett oupphörligt flöde.

Efter USA:s invasion av Irak och de 
många lögner som spreds såväl före, 
som under angreppet gjorde flera 
tidningar självkritik för att de okri-
tiskt varit megafoner för Vita Huset. 
Sedan har inget hänt, utan medi-
erna har spelat samma partiska roll i 
alla efterföljande krig och konflikter.
    Alltså: Över 90 procent av allt 
vi får veta om utrikes förhållanden 
kommer via tre västerländska ny-
hetsbyråer med band till Pentagon. 
Det är ett informationskrig som 
pågår.

forts nästa sida

Pentagon formar din världsbild



4 Tidskriften KUBA

Nyhetsbyråerna och Pentagons 
27.000 PR-specialister är parter i 
detta krig. Medierna spelar en av-
görande roll för att bevara den rå-
dande ordningen. En ordning som 
ligger i makthavarnas intresse. 
     Varje gång du hör eller läser om 
Venezuela, Kuba eller något annat, 
tänk på vem som ligger bakom. Vem 
gynnar vinklingen? Vem tjänar på 
den versionen? Vad är det som döljs? 
Vi ska vara medvetna om att det är 
detta vi har att kämpa emot. Vi är 
katastrofalt underlägsna. Vi måste 
vässa våra möjligheter och bli slag-
kraftigare, vi måste bli fler för att nå 
ut bättre. Vi måste lita på vår egen 
verklighetsuppfattning, trots att den 
ständigt ifrågasätts. 
    Men vi är inte ensamma, våra 
uppfattningar delas av miljontals 
progressiva och kämpande männi-
skor i världen.
                

Det USA-ledda kuppförsöket mot 
Venezuelas regering har gått i stå. 
Hökarna i Washington lyckas inte 
uppbringa någon entusiasm för ett 
militärt äventyr så länge militären 
i Venezuela inte viker ner sig för 
hoten, respektive löften om riklig 
belöning ifall de gör myteri. Nu 
varnar till och med en lång rad före 
detta säkerhetsagenter i USA för det 
militära alternativet.

USA:s planer på ett snabbt maktö-
vertagande slog slint. Den självut-
nämnde »presidenten« Guaidó är en 
alltmer ömklig figur och har för-
modligen snart spelat ut sin roll.     
    Man kan undra om inte Margot 
Wallström i sitt stilla sinne ångrar 
Sveriges snabba erkännande av 
USA-produkten Guaidó. Han är 
maktlös och erkänd bara av en mi-
noritet av världens länder. 
    Men Washington ger aldrig 
upp. Se bara på de 60 år som USA 
försökt störta Kubas regering. När 
detta skrivs är det sanktioner, sa-
botage, undergrävande verksamhet 
och utsvältning som gäller. Samt det 
aldrig upphörande mediekriget. 
    När socialisterna segrade i valet 
i Chile 1970 sade USA:s säkerhets-
rådgivare Henry Kissinger: »Jag 
inser inte varför vi skulle stå och se 
på när ett land blir kommunistiskt 
på grund av dess folks oansvarig-
het. Frågan är alltför viktig för att 
väljarna ska få bestämma det själva«.

Kissinger har fått värdiga efterföl-
jare. USA-senatorn Marco Rubio 
sade 7 mars: »Venezuela kommer att 
uppleva en period av lidande som 
ingen annan nation på vårt halvklot 
i modern historia.« Och senator Bob 
Menéndez fyllde på: »Om folket i 
Venezuela vill ha en framtid, om de 
vill ha en framtid utan sanktioner av 
USA måste de erkänna Juan Guaidó 
som legitim president.« 
    Guaidó själv har sagt att ström-
avbrotten kommer att fortsätta så 

Venezolanerna kämpar 
mot strupgreppet

länge Maduro är kvar. Guaidó lär 
inte få ökad popularitet bland vene-
zolanerna med sådana uttalanden.

Men högern i Venezuela har gett 
upp hoppet om att störta Maduro 
av egen kraft. De vädjar till USA 
och dess allierade för uppgiften. De 
önskar ett militärt angrepp mot sitt 
eget land.  
    Det är metoder som drabbar mil-
jontals venezolaner och får maffia-
kungen Al Capone att framstå som 
en harmlös söndagsskolgosse.

USA trappar upp också mot Nicara-
gua, Bolivia och Kuba. Stormakten 
spottar på allt vad internationell rätt 
heter. Med ett sataniskt snett leende 
säger den dömde krigsförbrytaren 
Elliot Abrams att »vi har koll på 
varenda fartyg, varenda transport. 
Vi pratar med ägarna.« 
    Nu inför USA sanktioner mot 
företag och fartyg som transporterar 
olja från Venezuela till Kuba. Alltså 
den fria handeln är i skottgluggen. 
USA pressar också Indien att inte 
köpa den olja från Venezuela som 
finns tillgänglig då den inte längre 
skickas till USA. I kraft av dollarns 
ställning och då USA är världens 
största ekonomi kan det gång på 
gång sätta sig över FN-stadgan och 
internationell rätt.

Krigshetsare och krigsförbrytare 
som John Bolton och Elliot Abrams 
talar om »tyranniets trojka«, med 
syftning på Venezuela, Nicara-
gua och Kuba. De, och deras chef 
Trump, talar om att »befria Latin-
amerika från socialism«. De hotar, 
hetsar, blockerar, finansierar, tränar 
och utbildar sabotörer och »ledare«.
    Det är skamligt att det s.k. världs-
samfundet stillatigande accepterar 
denna aggression mot självständiga 
länder. USA:s alltmer ökade aggres-
sivitet gör läget mycket allvarligt. Ju 
mindre motstånd det möter, desto 
längre går det. Vänstern har stora 
uppgifter.

Zoltan Tiroler   

Z
Zoltan Tiroler

Källa: Den norske journalisten 
Terje Maloy, https://off-guardian.

org/2019/03/08/the-propaganda-mul-
tiplier/

FRIHET FÖR LULA
Över hela världen har uppmärksammats 
att Brasiliens förre presidenten Lula da 
Silva suttit fängslad ett år efter de falska 
anklagelserna om bl.a. korruption. Även i 
Stockholm har ett protestmöte hållits och 
över hela världen krävs nu att Lula friges. 
Kampen för Lula har bara börjat.
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n USA-politiker var snabba med att 
fira attentaten som berövade befolk-
ningen grundläggande service, 
lämnade sjukhus utan nödvändig 
elektricitet, störde annan grund- 
läggande service som är oundgäng-
lig i det dagliga livet såsom livsmed-
el, vattenförsörjning, transporter, 
kommunikation, allmän säkerhet, 
handel, banktransaktioner och kort-
betalningar. Det påverkade arbetet i 
allmänhet och gjorde att skolor och 
universitet inte kunde fungera.

En icke konventionell krigföring        
Man utsätter Venezuela för ett hän-
synslöst ekonomiskt och finansiellt 
krig för att framkalla brister och 
umbäranden och sätta den politiska 
viljan på prov hos ett folk som inte 
har låtit sig kuvas.
    Det är en upptrappning av icke-
konventionell krigföring som leddes 
av regeringen i USA mot Venezuela 
efter den misslyckade provokationen 
den 23 februari. Man har försökt 
påtvinga Venezuela ett påstått hu-
manitärt bistånd, trotsat de legitima 
myndigheterna i landet i strid med 
internationell rätt och FN-stadgans 
normer och principer, i syfte att 
framkalla dödsfall och med storska-
ligt våld som en förevändning för en 
»humanitär intervention«.

Allt ont utgår från Washington
Den självutnämnde »presidenten« 
Guaidó som skapats av USA, har 
offentligt sagt att när det är dags, 
skulle han med stöd i konstitutio-
nen tillåta användning av utländska 
militära ingripanden i landet och 

upprepade exakt samma mening 
som sina mentorer i USA: »Alla 
alternativ finns på bordet.« Han tar 
emot sina order från Washington, 
eftersom det är känt att han redan 
under sin rundtur i Sydamerika be-
gärde vissa regeringars stöd för ett 
militärt ingripande i sitt land.

Kuba förtalades skamlöst
Offensiven mot Venezuela följdes av 
en våldsam kampanj av McCarthy-
lik propaganda och samordnade 
lögner från USA:s nationella säker-
hetsrådgivare John Bolton. Man 
sökte en förevändning att med våld 
tillämpa Monroedoktrinen, med 
den anti-kubanska senatorn Marco 
Rubio som aktiv partner och fre-
netisk användare av sociala media, 
vilket bevisar hans personliga och 
konspiratoriska inblandning i ma-
növrer mot Venezuela.
    Bland de mest återkommande och 
skamlösa uttalanden, var förtalet 

att Kuba har »20-25.000 soldater i 
Venezuela«, som »utövar herravälde« 
och hotar medlemmar i de ärorika 
väpnade styrkorna. 
    Kuba avvisar kategoriskt denna 
lögn, och varje antydan om att det 
finns någon som helst grad av poli-
tisk underordning av Venezuela till 
Kuba eller Kuba till Venezuela.

Säkerhetsrådgivaren lögnare
John Bolton är en erkänd lögnare, 
vars bana går långt tillbaka. Han 
var den amerikanska regerings-
tjänsteman som 2002 anklagade 
Kuba för att ha ett program för att 
utveckla biologiska vapen, en lögn 
som offentligen tvingades förnekas 
av hans dåvarande chef, förre utri-
kesministern Colin Powell och av 
förre presidenten Jimmy Carter.
    Bolton var också bland initiativta-
garna till lögnen om att den irakiska 
regeringen 2003 hade massförstörel-

forts nästa sida

Kubas regering fördömer 
sabotagen mot Venezuela!

H Referat H

Den revolutionära kubanska regeringen fördömer i ett uttalande 
sabotagen mot elförsörjningen i Venezuela och beskriver dem som 
en terroristhandling för att skada en försvarslös befolkning i en hel 
nation. Man använder folket som gisslan i det icke-konventionella 
krig USA inlett mot den legitima regering som leds av Nicolás Maduro 
och det bolivarianska och chavistiska folkets civil-militära enhet.
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sevapen vilket tjänade som före-
vändning för aggression och militär 
ockupation av landet i Mellanöstern 
av USA till ett pris av nästan en mil-
jon döda och miljontals fördrivna 
irakier, liksom tusentals dödade och 
sårade amerikanska soldater under 
militärkampanjen vars mål även då 
var olja.

Förhållandet Kuba–Venezuela
Som alla ärliga och informerade 
människor vet, är det bilaterala för-
hållandet mellan Kuba och Venezu-
ela baserat på ömsesidig respekt, i 
sann solidaritet grundad på Bolívar, 
Martí, Fidel och Chávez.
    Enligt de samarbetsavtal som un-
dertecknats mellan de två länderna, 
deltar drygt 20.000 kubaner, främst 
kvinnor, av vilka 96 procent arbetar 
inom hälso- och sjukvård. Andra 
finns inom sektorer som utbildning, 
kultur, idrott och livsmedelsproduk-
tion.
    Summan av detta samarbete i 
Venezuela, för att bara nämna några 
siffror, har inneburit 1.473.117 räd-
dade liv, 717.029.310 läkarundersök-
ningar, 62.031.309 oftalmologiska 
vårdinsatser, 12.915.648 vaccinatio-
ner mot mässling och tuberkulos, 
och dessutom att 3.095.546 män-
niskor lärt sig läsa.
    Det är helt felaktigt att Kuba 
deltar i Venezuelas väpnade styrkor 
eller i säkerhetstjänstens verksam-
het. Det är ett förtal som medvetet 
sprids av USA:s regering. När Bol-
ton och andra politiker och tjänste-
män i USA-regeringen påstår detta, 
ljuger de medvetet för aggressiva 
politiska ändamål, eftersom de har 
tillräckligt med data och informa-
tion och känner till sanningen.
    Kuba ingriper inte i Venezuelas 
inre angelägenheter, liksom Venezu-
ela inte ingriper i Kubas.

USA har baser över hela världen
USA har ca 80 militärbaser i Latin-
amerika och Karibien (inklusive den 
som ligger på ockuperat kubanskt 
territorium i Guantánamo) och ca 
800 baser över hela världen med 
över 250.000 soldater.
    Till skillnad från USA har Kuba

idag inga soldater i något land eller 
specialister i tortyr och polisför-
tryck eller hemliga fängelser, eller 
sjö- eller flygstyrkor som stryker 
kring kusterna och i det omedelbara 
luftrummet hos suveräna stater eller 
ens satelliter som observerar varje 
detalj.

Med lögnen som vapen
Med lögner främjade imperialismen 
Augusto Pinochets blodiga kupp i 
Chile och många andra statskupper 
och repressiva diktaturer i regio-
nen. Med lögner mördades mer än 
10.000 försvarslösa medborgare i 
den militära invasionen av Panama i 

december 1989. De provocerade den 
militära aggressionen och destabili-
seringen av Libyen.
    Med hjälp av lögner gav USA och 
andra makter sitt fullständiga stöd 
in i det sista till den förhatliga apart-
heidregimen i Sydafrika.
    Den revolutionära kubanska re-
geringen varnar och fördömer USA-
regeringens vana att ljuga utan hejd 
eller återhållsamhet. Det har fått 
farliga konsekvenser i det förflutna, 
och det kan upprepas idag.

Uttalande i Havanna mars 2019
något redigerat för denna artikel

av Mats Ericson
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n Efter en bred valprocess valde 
Kubas Nationalförsamling den 19 
april 2018 en ny president och ny 
regering. Valet av Miguel Díaz- 
Canel Bermúdez betyder kontinui-
tet för revolutionen och det kuban-
ska socialistiska systemet. Det 
mest avgörande gäller ekonomin, 
för det är genom den som folket 
nu mest förväntar sig resultat.

Den nya grundlagen
En annan process som visar det 
kubanska folkets politiska mog-
nad, var folkomröstningen om den 
nya grundlagen. Miljontals kuba-
ner i alla åldrar fick omfattande 
information och kunde diskutera 
förslaget till grundlag.
    De folkliga rådslagen gjorde att 
det ursprungliga utkastet föränd- 
rades på olika områden och den 
enighet som uppnåddes bidrog till 
att 86,85 procent av de giltiga rös-
terna tillstyrkte förslaget, med ett 

valdeltagande på 90,15 procent av 
valmanskåren. Det är siffror som 
borde göra många länder i den 
»demokratiska västvärlden« avund-
sjuka, särskilt om man tillägger att 
det i Kuba, i motsats till många 
länder i Latinamerika, är frivilligt 
att rösta. 
    Den nya grundlagen tillstyrktes 
alltså den 24 februari i år och med 
ett mycket djupgående demokra-
tiskt innehåll. Här framhålls från 
våra föregångare viljan till obero-
ende, självständighet och anti-im-
perialism. 
    Här erkänns också Kubas 
kommunistparti som den ledande 
politiska kraften över samhälle 
och stat. Kuba kommer aldrig att 
återgå till kapitalismen, det system 
som bygger på människans utsug-
ning av människan. Bara under 
socialismen och kommunismen 
kan människan uppnå sin fulla 
värdighet. 

USA:s blockad påverkar alla
Utan tvekan försvårar USA:s 
blockad avsevärt Kubas ekono-
miska utveckling och påverkar alla 

människor som bor på ön. Med 
president Donald Trump har de 
bilaterala relationerna gått bakåt i 
många avseenden. Trump omger 
sig med en grupp reaktionära 
personer med en mycket aggressiv 
retorik och en maktfullkomlighet 
som utgår från Vita Huset. 
    USA:s blockad skärps av den 
s.k. Helms-Burtonlagen från 1996 
som försöker stärka den ekonomis-
ka blockaden genom olagliga och 
brutala påtryckningar från USA 
mot andra länder, deras regeringar 
och deras företag. 
    Helms-Burtonlagen strider mot 
internationell rätt och möts av för- 
dömanden, som upprepats under 
snart tre årtionden i de viktigaste 
regionala och internationella orga-
nisationerna. Det senaste exem-
plet är FN:s Generalförsamling 
som den 1 november förra året 
genomförde 10 omröstningar i 
rad som fördömde blockaden och 
USA:s regering blev fullständigt 
isolerad. 
    USA har utlöst en offensiv för 
att försöka återta det mediala 
utrymme man förlorat i regionen 

Referat H Kubas konsul Víctor García Sánchez vid Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte 16 mars 

Kuba återgår aldrig till kapitalismen
Den kubanska revolutionen har fyllt 60 år och den fortsätter med stor 
energi, trots allt motstånd från USA:s regering. Det är en revolution som 
alltid varit trogen sina principer och ideal tack vare folkets enighet och 
motstånd.

Kubas konsul Víctor García Sánchez

Valresultat vid folkomröstningen om grundlagen

Röstande 7.848.343
Giltiga     7.522.569



Tidskriften KUBA8

Kanadas utrikesminister Chrystia 
Freeland har klargjort att Kanada 
kommer att försvara sina intres-
sen på Kuba om USA beslutar 
att tillämpa avdelning III i Helms-
Burtonlagen.
    Länder som Kanada, Mexiko och 
medlemmarna i EU motsatte sig 
redan 1996 Clinton-administratio-
nen för att förhindra en aktivering 
av Helms-Burtonlagen, som syftar 
till att stärka blockaden mot Kuba 
och stoppa de växande utländska 
investeringarna i landet efter det 
socialistiska lägrets sammanbrott.
    De senaste av USAs presidenter 
utom Trump har använt sin makt för 
att lägga in veto mot möjligheten 
att stämma företag som »handlar« 
med egendom som nationaliserats 
efter revolutionen, en möjlighet som 
finns inskriven i den kontroversiella 
Avdelning III. 
    Trump har  däremot öppnat för 
möjligheten att lämna in stämningar 
mot 205 kubanska företag som 
finns på en lista över ensidiga eko-
nomiska sanktioner (Cuba Restric-
ted Entity List).
    Den ökande fientligheten i Wash-
ington har fått varningsklockorna 
att ringa i flera länder vars intressen 
skulle kunna påverkas.
    Spaniens utrikesminister Josep 
Borrell, har vänt sig till USA och 
framfört sin oro över möjligheten att 
Helms-Burtonlagen tillämpas. Han 
har vid alla möten i USA uttryckt att 
Spanien förkastar aktiveringen av 
denna lag och motsätter sig tillämp-
ningen som »en principfråga«, men 
också för att det kan få »negativa 
konsekvenser« för EUs intressen 
på Kuba och skulle kunna skada 
spanska företag som har  verksam-
het på ön.
— Med arrogans för de fram en 
folkmordsklausul som strider mot 
internationell rätt, fördömer Kuba 
och kubanska familjer, sa Borell 
på Twitter. 191 länder kräver att 
blockaden elimineras i sin helhet, 
tillade han.

Källa: Cubadebate 190404

Helms-Burtonlagen
ifrågasatt

Kubas konsul Víctor García Sánchez vid årsmötet forts

och nu attackeras de regeringar 
som försöker kasta av sig den 
nykoloniala dominansen av USA:s 
regering.

Kuba blandar sig inte i landets 
inre angelägenheter
Den bolivarianska revolutionen i 
Venezuela under ledning av pre-
sident Nicolas Maduros regering 
är ett exempel på detta. Betydel-
sen av Venezuelas geopolitik med 
sina oljereserver, guld och andra 
viktiga resurser som USA hungrar 
efter, är det viktigaste skälet till 
den ohejdade aggressionen mot 
landet. 
    USA har bestämt sig för att 
störta regeringen Maduro ge-
nom alla möjligheter som står till 
buds – ekonomisk och finansiell 
krigföring, diplomatisk- och me-
dial aggression, inklusive hotet om 
militär intervention. Men vi ser att 
det bolivarianska och chavistiska 
folket gör motstånd och mobili-
serar på gatorna i försvar för sin 
revolution.
    Kubas regering har upprepade 
gånger förkastat en intervention 
från andra länder i Venezuelas 
interna angelägenheter, liksom att 
vi avvisar terroristattacken mot 
elförsörjningen som det senaste 
sabotaget mot infrastrukturen. 
    Likaså dementerar vi det som 
påstås i olika medier att Kuba 
skulle delta i operationer som Ve- 
nezuelas väpnade styrkor utför. 
Det är lögner som medvetet sprids 
av USA:s regering. Kuba blandar 
sig inte i Venezuelas interna an-
gelägenheter, lika lite som Venezu-
ela gör det i Kubas.

Kuba stöder den sandinistiska 
revolutionen
En annan revolutionär regering 
som hotas av imperialismen är 
den sandinistiska, som leds av 

president Daniel Ortega i Nicara-
gua. Det är ett av de länder som, 
tillsammans med Bolivia, har 
den högsta ekonomiska tillväxten 
i regionen. Men det accepterar 
inte kapitalismen. För hur kan det 
komma sig att ett ekonomiskt och 
socialt annat system än det nylibe-
rala, kan generera stora rikedomar 
även med större social rättvisa?!
    Kubas regering stöder den 
Sandinistiska Revolutionen och 
den legitime presidenten Daniel 
Ortega.
    Vi fördömer förföljelsen av pro- 
gressiva politiska ledare, som Lula 
och Dilma i Brasilien, Cristina 
Kirchener i Argentina med flera. 
När det gäller Lula borde det vara 
en angelägenhet för alla, inte bara 
för det brasilianska folket och 
Brasiliens Arbetarparti. Lula är en 
son av Vårt Amerika.

Kampen måste fortsätta
Den kubanska revolutionen har 
uppnått 60 år men ser massor av 
utmaningar framför sig. De erfa-
renheter vi samlat och våra ideolo-
giska övertygelser gör oss till opti-
mister. Kampen måste fortsätta på 
alla fronter, särskilt när det gäller 
medier, där vi har mycket kvar att 
göra. Kommunikationsteknologin 
har idag blivit ett viktigt verktyg 
i kapitalets händer för dess makt 
och kulturella dominans. Men 
den kan också ge utrymme för att 
revolutionära krafter kan sprida 
ett innehåll som frigör och respek-
terar folkens värdighet. 
    Som avslutning vill jag tacka 
alla solidaritetsrörelser i Sverige 
för det ovillkorliga stödet och kär-
leken till den kubanska revolutio-
nen. Det gäller särskilt Svensk-Ku-
banska Föreningen och alla dess 
medlemmar, för att under mer än 
50 år ha framfört Kubas verklighet 
i detta land.

Referat av Mats Ericson
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»Den segrande tuppen« heter denna målning (akryl på duk, 
30 x 40 cm) som jag hade med mig tillbaka från senaste 
medicinarresan. Konstnären Crispín Sarrá är gift med dr. 
Lidice Verdera, och det var egentligen henne som vår grupp 
besökte i deras hem. Men medan kvinnokliniken är hen-
nes arbetsplats är Crispíns ateljé på något sätt inklämt i de 
tre små rummen – de lever enkelt för att inte säga påvert 
– och väggarna är täckta av hans färgglada, humoristiska 

och smått absurda infall. Tropiskt sensuella är de också, men jag 
hittade snabbt de politiska målningarna där den röda tuppen är en 
bland många. 
    Lidice är gynekolog och därutöver specialiserad i det som i Kuba 
betecknas Medicina tradicional och hos oss skulle heta Komple-
mentär alternativ medicin. Jag träffade henne för sju år sedan när 
hon föreläste i kvarterets kulturlokal. Därefter har jag haft flera 
tillfällen att lyssna på utläggningar och även bevittnat hur hon 
kompletterar sedvanliga behandlingar vid kvinnosjukdomar och 
besvärliga förlossningar med sina metoder. Hon använder såväl 
akupunktur, örtterapi som homeopatisk medicin i enlighet med 
Hälsoministeriets riktlinjer. 
    Hennes chef, överläkaren, var skeptisk ända till dess att hon 
botade hans lilla pudel från en obotlig cancer. I läkarutbildningen 
ingår traditionell medicin, men Lidices specialisering och skicklighet 
har gjort att hon håller återkommande kurser, förutom på de egna 
universiteten, utomlands som Peru, Frankrike och Spanien. Det be-
höver väl inte sägas att USA försökt locka henne att emigrera, vilket 
grannlandet gör systematiskt med de kubanska läkarna. Men hon 
har ingen tanke på att lämna sitt land, för såväl hon som maken är 
entusiastiska anhängare av Fidel och Kubas socialism. »I vårt land 
ser vi aldrig barn som tigger på gatan och är hungriga«, förklarade 
hon, »alla barn går i skolan«. 
    Konstnären utökade bildens titel med att »Det är en tupp, förstår 
du, som kan ta med sig en blomma, deklamera en dikt eller sjunga 
en folkvisa men som samtidigt är beredd att försvara sitt lands 
oberoende«, och sedan fick vi lämna plats i den trånga lägenheten 
för några av kvarterets barn som skulle få teckningsundervisning, 
den Crispín bedriver som en samhällsinsats på lördagarna. 

Gábor Tiroler, februari 2019

Den röda tuppen

Juan Guaidó 
– får vi säga 
»Hej då?!«

Turerna kring Juan Guaidó har 
varit många sedan han från ingen-
stans hoppade upp och utropade sig 
själv till Venezuelas president. Hans 
självutnämning gav USA möjlighe-
ter att utvidga sina sanktioner som 
hårt drabbar Venezuelas folk. Men 
det lyckades inte. Och Venezuelas 
regering förbjöd Guaidó att ha 
något offentligt ämbete under 15 år. 
Han har medgett att inte har någon 
kontroll över offentlig förvaltning 
och kan inte utse någon regering. 
Av den senaste protestaktionen blev 
det heller ingenting, så vi kan hop-
pas att det blir »hej då!«.
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Hur är det med den så omtalade 
fiberoptiska kabeln som går i 
sundet mellan Kuba och USA?
— Det är inte en utan tio kablar 
som finns på kubanskt vatten 
och med Kubas tillstånd. De är 
från 1990-talet och Kuba trodde 
förstås att man skulle få koppla 
upp sig på kablarna. Det har man 
inte fått. Kuba får inte heller betalt 
för att ha upplåtit sitt territorium, 
då USA:s blockad förbjuder utbe-
talningar till Kuba.
 
Men Kuba har åtkomst till en 
satellit?

— Ja, det är en kanadensisk kom-
munikationssatellit. Satelliten är 

starkt begränsad vad gäller band-
bredd. Den ger en långsammare 
förbindelse än kabel. Det är en 
lång fördröjning vid telefonsamtal 
och video. Det ger hackigt ljud 
och en märkbart pixlad bild. 

Och den nya kabeln till Venezuela?

— Kabeln till Venezuela finns 
på plats och används. Också här 
hindras Kuba från att utnyttja den 
bandbredd som egentligen finns 
och är så gott som obegränsad. 
Kabeln drivs av ett venezolanskt 
företag, till vilket Kuba betalar. 
Men venezolanerna måste hela 
tiden ha tillstånd från USA. 
Internet kontrolleras från Miami. 
En kabel går till Jamaica som, 

i motsats till Kuba, får utnyttja 
kapaciteten fullt ut. Kuba för-
handlar om ökad bandbredd med 
venezolanerna som i sin tur måste 
förhandla med Miami. 

Så det stämmer inte att Obama 
upphävde restriktionerna mot 
Internet?

— Obama erbjöd oss full tillgång 
ifall vi lät USA sköta driften. Det 
skulle vara detsamma som att 
överge vår självständighet. Google 
ville göra sig till ägare av Kubas 
telekommunikationer. Kuba sa 
förstås nej. Google lever på att 
sälja information. Flera länder i 
Latinamerika har gjort just det; 
lämnat driften av internet till olika 
företag i USA. Så det var ingen 
stor förändring mot tidigare för 
Kubas del när det gäller just det. 
Men vi fick under Obama vissa 
lättnader och ökad tillgänglighet 
och större bandbredd genom nya 
avtal.
 
USA styr Internet?

— Ja. Internet är från början ska-
pat för USA:s militär. Det är fort-
farande så och det styrs därifrån. 
Du minns avlyssningen av Angela 
Merkel i Tyskland och Dilma 
Rousseff i Brasilien? Brasilien un-
der president Lula försökte frigöra 
sig. USA kan blockera och/eller av-
lyssna mobiltelefoner. Kryptering 
krävs för att undvika det. Det är 
lite för komplext att enkelt förklara 
här. FBI, CIA, NSA med flera har 
full koll. Det är ingen tillfällighet 
att Facebook, Instagram, Google 
osv. samtliga finns i USA.             
    USAID, USA:s internationella 
»hjälporganisation« och täckmantel 

Vid årsskiftet 2018–2019 fick vi möjlighet att intervjua Felix Torres Labrada, 48 år, om Kuba och 
internet. Felix är militärt utbildad i Sovjetunionen och återvände hem till Kuba under den värsta 
»specialperioden« 1991. Han är specialist på nätverk och IT-kommunikation och arbetar sedan 14 år 
tillbaka med installation av fiberoptik i byggnader som museer och kontor i Gamla Havanna för att det 
till exempel ska vara möjligt att agera interaktivt på ett museum. Det sker som del av den omfattande 
renoveringen som sysselsätter tusentals personer. Installationer utomhus, mellan byggnader, sköts av 
Etecsa, det statliga telefonbolaget, så det har han inte direkt med att göra.

USA styr internet
Intervju

Idalmy och Felix utanför sitt hus i Cojimar, Havanna. En del kanske känner 
igen Idalmy. Hon arbetar som guide, bland annat med de grupper som Anna 
Artén och Mats Werning regelbundet har med sig till Kuba. 
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för CIA, finns inte i Kuba, Kina, 
Ryssland, Venezuela eller Bolivia. 
Men den finns i exempelvis Brasi-
lien och Colombia och arbetar 
med internet därifrån. 

Hur förklarar du den formliga explo-
sionen av IT i Kuba de senaste åren?

— De senaste två, tre åren har 
vi haft en enorm ökning av till-
gången till wifi. Det är tack vare 
kinesiska Huawei, som installerat 
3G i Kuba och 2019 får vi 4G. 
Kuba är en bra testmiljö för Hua-
wei eftersom företagen här är 
statliga.

Och priserna sjunker?

— Ja, priserna för uppkoppling 
sjunker stadigt. Nu kostar en tim-
me 1 CUC (ca 8 kr). Fast telefoni 
är nästan gratis för samtal inom 
landet. Det trots att det egentligen 
är tio gånger så dyrt att drifta. 
Den fasta telefonin subventioneras 
i praktiken av det mobila nätet. 

Kan du säga något om den påstådda 
censuren av Internet i Kuba?

— Kuba censurerar pornografi, 
rasism och uppmaningar till våld. 
Inget annat. Däremot arbetar 
exempelvis Google hårt för att 
påverka oss. Gör du en sökning 
på Google ligger de antikubanska 
sidorna överst i listan över träffar 
och de kubanska sidorna längst 
ner. FBI har full koll på vad/vem 
som läser de kubanska sidorna. 

Det är USA som censurerar?

— Javisst. Penningtransaktioner 
måste gå via servrar i Kanada. Det 
gäller om du köper bussbiljetter, 

ska hyra en bil eller så gott som 
vad som helst. Skype och massor 
med andra websidor är blockerade 
för oss. Det finns en mängd 
vetenskaplig litteratur som vi inte 
kommer åt. Sedan är vi blockerade 
från mjukvara, alltså program 
och liknande. Det gäller också 
hårdvara. Vi har försökt köpa 
HP-servrar men nekats. I andra 
fall kan vi köpa, men till extremt 
höga priser. Jag har varit med 
och försökt handla från Amazon. 
De behöll pengarna och vi fick 
ingenting.
     När man ska in på en sådan 
blockerad sida så står den anting-
en bara och tuggar, utan att något 
händer. Eller så står det att sidan 
inte är åtkomlig på grund av 
USA:s lagstiftning. Med några 
månaders mellanrum stänger 
YouTube ner den kubanska 
nyhetskanalen Cubadebate.
    Också kubanska tidningar som 
Granma och Juventud Rebeldes 
nätversioner har blockerats. Och 
samma sak gäller ryska RT och 
latinamerikanska teleSUR.

Vad tror du om framtiden, låt oss 
säga inom fem år?

— Internet kommer att vara myck- 
et billigare. Fortsatt utbyggnad 
av bredband och fiber. Intranet 
inom varje enskilt land kommer 
att få ökad betydelse. Men annars 
är det svårt att säga. Vi styr inte 
USA. Kinesernas planerade »Nya 
Sidenvägen« inkluderar en mängd 
infrastruktur, inklusive fiberoptik. 
Så vi får se. 

Zoltan Tiroler

Kuba börjar med 
4G internet service

Den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua rapporte-
rar att sedan december 2018, när Kubas stat-
liga kommunikationsbolag ETECSA började 
erbjuda mobiltelefoner med internet-upp-
koppling, har fler än 1,8 miljoner användare 
utnyttjat möjligheten.
    Den höga användningen har överraskat 
företaget. Enligt ETECSA är utnyttjandegra-
den 160% av kapaciteten, vilket ger upphov 
till störningar och klagomål. 
    I veckan tillkännagav ETECSA att det ska 
börja testa 4G. De områden där 4G ska pro-
vas ut till att börja med, innefattar Havanna, 
Varadero och utvecklingszonen Mariel. 

Cuba Central Team (USA) 190309

H

NBC6 Miami konstaterar: 
Internet censureras inte 

i Kuba
Kubas internet är i huvudsak ocensurerat. 
Det konstaterar en TV-station i Miami. Vi vet 
att regeringen blockerar ett litet antal sajter 
som de USA-finansierade radio- och TV »Martí 
nätverken« som ger propagandasändningar 
dygnet runt från Florida mot Kuba och före-
språkar ett systemskifte på ön.
    De använder sig av frekvenser som är 
förbehållna Kuba, i strid mot internationella 
överenskommelser. Kuba blockerar dessa. 
    Kuba blockerar enbart rasism, pornografi 
och uppmaningar till våld. Däremot blockerar 
USA fortfarande mängder av internetmate-
rial om man försöker nå det från datorer i 
Kuba. Främst betalningstjänster, men också 
program som exempelvis Skype.
    Kuba däremot uppger att internet inte 
censureras.

H

Venezuelas FN-ambassadör 
i säkerhetsrådet

Venezuelas FN-ambassadör Samuel Mon-
cada krävde den 9 april att FNs säkerhetsråd 
ska utreda USAs och Storbritanniens brott 
mot mänskligheten, som deras ekonomiska, 
politiska och sociala angrepp på venezolan-
ska folket utgör. 
    Säkerhetsrådet ska utnyttja sina möjlighe-
ter att stoppa det krig som USAs president nu 
för Venezuelas ekonomi och rätt till fred. 
    »USAs försök hittills handlar inte om huma-
nitärt bistånd, utan om en täckmantel för att 
kränka Venezuelas territoriella integritet och 
hota med tvångsmedel, militär resning och 
inbördeskrig.  Detta som är en av USA-reger-
ingens specialiteter«, sade Samuel Moncada.

H
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n Det finns omkring 20.000 arbe-
tare inom företagsgruppen Bio-
CubaFarma med olika forsknings-
centra. En kostsam industri av ett 
slag som vanligtvis bara finns i de 
mer utvecklade länderna.
    Ändå förstod den kubanska 
revolutionen tidigt betydelsen 
av bioteknologin som en del av 
landets folkhälsa och en spjutspets 
i ekonomin. Fidel Castro förutsa-
de redan på 1960-talet att Kubas 
framtid måste ligga hos veten-
skapsmännen.

Bioteknologisk utveckling
Vilka är då fullträffarna i den bio-
teknologiska utvecklingen i det 
revolutionära Kuba? Hur kunde 
Kuba skapa en av de bästa biotek-
nologiska industrierna i utveck-
lingsländerna?
    Dr. Luis Herrera var en av 
grundarna till bioteknologin i 
Kuba och ledde länge CIGB 
(Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología).
    Inom forskningen bedrevs ti-
digt ett intensivt arbete med bl.a. 
genmanipulation för att få fram 
interferon som en möjlig medicin 
mot cancer. Men det tog lång tid 
eftersom vi inte hade tillräckligt 
med kunskaper och merparten av 
personalen var nyutbildad, berät-
tar dr. Herrera.
     En rad olika forskningscentra 
tillkom efterhand, vi utvecklade 
nya tekniker som möjliggjorde att 
Kuba blev det första land som blev 

fritt från »vertikal överföring« av 
HIV (från mor till barn). Och det 
andra landet i Amerika att upp-
täcka »hypotyreos« hos nyfödda, 
vilket leder till svår utvecklings-
störning om det inte upptäcks i 
tid. Alla gravida screenas nu för 
att upptäcka eventuell ryggrads-
missbildning hos fostret.

Tusentals patent
Den kubanska industrin har gjort 
många uppfinningar som resulte-
rat i över 2.500 patent i världen. Vi 
räknar idag med 700 registrerade 
produkter som bidrar på olika 
sätt till hälsovården i landet med 
mediciner, instrument och dia-
gnosverktyg. 
    I listan över basläkemedel med 
760 specialiteter, står vi för 64 
procent som tillverkas av vår egen 
industri, berättar Dr. Herrera.

Behandling av diabetes
En av de främsta produkterna från 
den kubanska bioteknologin är 
Heberprot-P som är ett världsunikt 
läkemedel för behandling av dia-
betesbensår i fot och underben.
    Läkemedlet har hjälpt omkring 
290.000 patienter i Latinamerika, 
Asien, Afrika och Europa och är 
registrerat i drygt 25 länder.
    Heberprot-P togs med i det 
nationella hälsovårdsprogrammet 
för tio år sedan och över 70.000 
kubanska patienter har behand-
lats, vilket medfört en minskning 
med över 75 procent av amputa-

tionerna jämfört med tiden före 
behandlingen.
    I USA påbörjades en klinisk ut-
värdering i samverkan mellan det 
kubanska Heber Biotec och det 
US-amerikanska företaget Mercu-
rio Biotec.
    En annan framgång för den 
kubanska bioteknologin är fram-
ställningen av eritroproetin (EPO), 
ett hormon som förbättrar livs-
kvalitén hos patienter med kronisk 
njurinsufficiens till en kostnad 
som Kuba kan avvara.

Framsteg i cancerbehandlingen
Cancer är den främsta dödsorsa-
ken i Kuba. Det är antagligen där-
för som åratals forskningsarbete 
varit så viktigt. Bioteknologin är 
grundläggande för att cancer inte 
längre ska vara en dödlig sjukdom 
utan bara en kronisk sådan. Fem-
ton av de tjugo uppfinningarna 
inom bioteknologin berör cancer-
behandlingar och sjukdomar i cen-
trala nervsystemet.
    En lyckad produkt är vaccinet 
CIMAvax-EGF som används vid 
lungcancer och är ledande i sam-
arbetet mellan Kuba och USA på 
det vetenskapliga området. Vac-
cinet botar visserligen inte cancern 
men förbättrar patienternas all-
mäntillstånd och livskvalitet. Den 
förlänger livet för dessa patienter 
från sex månader till fem år. 
    Av de produkter för immunte-
rapi som framställts är en av de 
viktigaste CIMAher. Det är en 

Från den kubanska tidningen CUBADEBATE  

Kuba - en världsmakt 
inom bioteknologin
Bioteknologi är ett av de mest utvecklade vetenskapsområdena i Kuba och har 
stor betydelse för folkhälsan. Världsunika mediciner som Heberprot-P, vaccinet 
Cimavax-EGF liksom behandlingar för sjukdomar i centrala nervsystemet, 
cancer, hepatit B och hjärnhinneinflammation, har förvandlat Kuba till en 
världsmakt inom bioteknologin.

Tidskriften KUBA14
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antikropp utvecklad på nittiotalet 
och med vilken man behandlar 
framskridna tumörer i hjärnan, 
huvudet och nacke-hals. 
    Den har betydligt färre biverk-
ningar än andra jämförbara 
preparat och kan med fördel även 
användas på svåra tumörer hos 
barn, med en hög effekt på till-
frisknande.
    Dr. Herrera berättar även om 
det terapeutiska vaccinet Heber-
Savax som utvecklats av CIGB 
och har nu nått en andra studie-
fas för behandling av levercancer 
och gynekologiska tumörer, med 
mycket lovande resultat.

Bioteknologi för sjukdomar i 
hjärnan
En mycket lovande produkt som 
är under utveckling har haft 
tydliga effekter på »transitorisk 
ischemisk attack« (TIA) även kall-
lat mini–stroke. 
    Patienter med stroke löper en 
hög risk att dö under det första 
året, men med denna medicin 
kommer de att ha en mycket större 
chans att överleva och även att 
tillfriskna helt.
   En annan produkt som utveck-
lats av CIM är Neuroepo som prö-
vas kliniskt mot Alzheimer och 
andra neurodegenerativa sjukdo-
mar.

Vacciner även för export
Enligt vad dr. Luis Herrera för-
klarar för Cubadebate är ett av 

de viktigaste framstegen för den 
kubanska bioteknologin framställ-
ningen av vacciner för landets be-
hov. Redan 1990 utvecklades ett 
vaccin mot hepatit B, som bidragit 
till att man praktiskt taget utrotat 
denna sjukdom från Kuba.
    Den epidemi av hjärnhinnein-
flammation (meningokock B) som 
drabbade Kuba på åttiotalet och 
som ledde till ett stort antal döda 
(inbegripet barn) möttes med att 
utveckla vaccinet VA-MENGOC-
BC som inte bara begränsade 
epidemin utan inbringade 300 
miljoner dollar till landet efter att 
vaccinet sålts i Brasilien.
    Det var den första produkten 
som både hade en stor effekt på 
folkhälsan i Kuba och samtidigt 
stärkte exportinkomsterna.
    Ytterligare ett annat vaccin som 
haft stor betydelse för folkhälsan 
i Kuba är det femfaldiga vaccin 
som med en enda dos skyddar mot 
difteri, tetanus, kikhosta, hepatit B 
och influensa B. 
    En annan nyhet är ett vaccin 
mot pneumokocker som kommer 
att prövas kliniskt för att hindra 
spridningen av lunginflammation 
och hjärnhinneinflammation.

Bioteknologi inom jordbruk 
och boskapsskötsel
Framstegen i bioteknologin märks 
inte bara i folkhälsan utan även i 
jordbruket och boskapsskötseln, 
som är grunden för livsmedelsför-
sörjningen. 

    Vi kom på att det gick att till-
lämpa några av bioteknologierna 
mot sjukdomar hos växter och 
boskap. Vi arbetar nu för att stärka 
den epidemiologiska vakthåll-
ningen inom jordbruket, förkla-
rar forskaren Rolando Pérez för 
Cubadebate.
    Ett av de viktigaste vaccinerna 
har varit att ta fram ett medel mot 
fästingar och ett annat mot svin-
kolera. Det är en nyhet eftersom 
den kan hindra vertikal överföring 
från suggan till kultingarna.
    För foder till boskapen arbetar 
man på att få fram bättre utsäde 
med genteknologi, vilket redan 
tillämpats framgångsrikt på majs 
och soja.
    Med alla dessa exempel kan 
man se att Kuba förvandlats till en 
världsmakt inom bioteknologin.

Fidels vision tidigt på sextiota-
let, investeringarna, en sam-
manhållen forskning, produk-
tion och marknadsföring och 
framförallt närvaron av ett 
värdefullt humankapital som 
tillät konsolideringen av verk-
samheter som i dag har goda 
effekter på landet socialt och 
ekonomiskt.

Översättning Gábor Tiroler
Bearbetning Mats Ericson

Ett apotek med anor i Gamla Havanna. 
Nu säljs bara biodynamiska örter 

och annan naturmedicin här
Foto: Mats Ericson



Resa med Medicinare för Kuba hösten 2018

Programmet har vid varje medicinar-
resa vissa stående punkter, förutom 
de givna besöken på polikliniker och 
sjukhus och hos familjeläkare. Orga-
noponico (stadsjordbruk), ELAM 
(läkarutbildning), ögonsjukhus och 
äldrevård är måsten på varje resa.
    Det är också viktigt att inte bara 
vara i Havanna utan att åka ut en 
bit i landet för att se att sjukvården 
fungerar likadant i hela landet.

Första dagen fick vi en introduktion 
till Kubas hälso- och sjukvårdssys-
tem. Man lägger stor vikt vid det 
förebyggande arbetet då det sparar 
både lidande (genom att förhindra 
insjuknande), och pengar. 
    Sjukvårdssystemet har, precis 
som i Sverige, olika nivåer. Basen 
är familjeläkaren med sin mottag-
ning som servar 120-130 familjer. 
Läkaren bor vid mottagningen och 
känner på så sätt väl till sitt område 
och de som bor där. 
    Alla familjer/personer får hem-
besök av husläkaren minst en gång 
om året, oftare om man har någon 
kronisk sjukdom som t.ex. diabetes. 
Vid besöket kontrolleras blodtryck, 
andning och vikt, och man informe-
rar om förebyggande åtgärder som 
att inte låta vätska stå för länge då 
det finns risk att denguemyggan läg-
ger sina ägg där.

De vanligaste sjukdomarna i Kuba 
är ungefär samma som i Sverige: 
Hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och 
cancer. 
    Nästa nivå efter familjeläkaren, 
är poliklinikerna som motsvarar 
ungefär våra vårdcentraler, men där 
man också har röntgen- och labora-
torieutrustning, samt specialister 
inom olika områden. Polikliniken 
och familjeläkaren har ett nära sam-

arbete. Familjeläkaren kan ta med 
eller remittera en patient till polikli-
niken, och läkare från polikliniken 
kommer med viss regelbundenhet ut 
till familjeläkarmottagningen.

På den högsta nivån ligger sjukhus, 
universitetssjukhus och specialist-
mottagningar som är utspridda över 
hela Kuba.
    Här pågår mycket forskning. 
Trots sina begränsade resurser har 
Kuba gjort stora framsteg när det 
gäller framställning av nya behand-
lingar. Till exempel har man till-
verkat ett läkemedel, Heberprot-P, 
som påskyndar läkningen av fotsår 
orsakade av diabetes, samt ett som 
förlänger överlevnaden vid lungcan-
cer, CimaVax. 

All sjukvård i Kuba är kostnadsfri 
för medborgarna, men här och var 
kan man se affischer med text som 
lyder ungefär: Sjukvården är gratis, 
men den kostar. Och så en uppräk-
ning av vad olika behandlingar och 
undersökningar kostar. Stämmer till 
eftertanke.

Första dagen besökte vi också ett 
barnsjukhus, Borrás Marfan, och 
därefter ELAM, Escuela Latino-
americana de Medicina, den inter-
nationella läkarutbildningen. Här 
utbildas ungdomar från hela värl-
den, främst Latinamerika, Afrika, 
Asien och Mellanöstern, till läkare. 
De som inte har spanska som mo-
dersmål får ett par månaders utbild-
ning i språket innan. 
    Utbildningen, inklusive kost och 
logi, är kostnadsfri. Det enda som 
kostar är resan till och från hemlan-
det (som i de flesta fall bekostas av 
respektive regering). Kravet för att 
man ska få gå utbildningen är att 

man sedan arbetar i samma anda 
som man blivit utbildad. Alltså att 
man arbetar för folket i sitt hemland 
och inte i t.ex. USA med skönhetso-
perationer.

Under resans gång fick vi förstås be-
söka både familjeläkarmottagningar 
och polikliniker. Det som slår en vid 
dessa besök är hur mycket de kan 
göra med de begränsade resurser de 
har. Patientjournaler förs på pap-
per och man har i stort sett ingen 
engångsutrustning. Där vi i Sveri-
ge använder plast använder man i 
Kuba metall som går att rengöra 
och desinfektera och därmed åter-
använda. 
    Och man möter sådan värme och 
medmänsklighet överallt i sjukvår-
den – inga begränsade resurser när 
det gäller omtanke, kramar, skratt 
och beröring.
 
På VärldsAIDS-dagen den första 
december, gjorde vi ett besök på ett 
center för hälsoprevention och fick 
höra om Kubas arbete mot AIDS, 
men även andra sexuellt överför-
bara sjukdomar. Man går t.ex. ut på 
klubbar och discon och informerar 
om prevention och delar ut gratis 
kondomer. 
    Alla som ingår i någon risk-
grupp (t.ex. säljer sex) får testa sig 
och uppmuntras att göra det. Det 
här var ett mycket informativt och 
uppskattat besök, även om en del 
av oss tyckte att det var lite gene-
rande att få kondomer tillsammans 
med informationsmaterialet. Några 
meningar från dessa broschyrer 
håller sig kvar i minnet. I fri över-
sättning: »Homofili är inte farligt, 
men homofobi är det. Den farligaste 
sjukdomen är intoleransen.«

En kväll i november 2018 samlades vi en bit utanför Havannas 
centrum i en casa particular (ung. familjehotell), en grupp på 17 
personer som under två veckor skulle studera Kubas hälso- och 
sjukvård på en resa arrangerad av nätverket Medicinare för Kuba. 
En blandad grupp med läkare, psykologer, undersköterskor, 
fysioterapeuter, hälsovetare, läkarstuderande, lärarstuderande, 
kostvetare och sjukvårdstolkar.

Tidskriften KUBA16



Nr 2/2019 17

Vi besökte även ett hem för äldre. 
Det vanligaste i Kuba är att man tar 
hand om sina äldre i familjen, men 
de som inte har familj, eller som av 
andra orsaker inte kan bo hemma, 
kan få bo på ålderdomshem. Man 
har inte eget rum, utan delar med 
tre-fyra andra, men det ordnas med 
olika aktiviteter som musik, handar-
bete, träning. Även här upplevde vi 
värme och tillit mellan boende och 
personal.

På Kuba använder man en hel del 
behandlingar som vi inte gör i 
Sverige. På rehab-centren som vi 
besökte, med fysioterapeut, arbets-
terapeut och läkare, använder man 
t.ex. elektroterapi, koppning, mag-
netterapi och ultraljud. Man har 
förstås vanlig träningsutrustning 
också, tyvärr ofta sliten, och inte av 
nyaste modell, på grund av begrän-
sade resurser. Detta kompenserar 
man, som överallt på Kuba, med 
stor uppfinningsrikedom.

Vi hann också med att träffa en 
läkare som arbetade med alterna-
tiv medicin. I Sverige är de flesta 
skeptiska till alternativ medicin, vår 
grupp var inget undantag. Men man 
kunde inte låta bli att undra lite när 
man fick höra vilka resultat denna 
läkare hade fått av sina behand-
lingar med blomterapi, koppning 
och pyramidvatten (vatten som stått 
under toppen av en liten pyramid-
formad konstruktion).

En av de stående punkterna på varje 
resa är ett besök på ett ögonsjuk-
hus. Dels för att se deras behand-
lingar, men också för att få höra 
om Operacion Milagro – Mirakelo-
perationen. Det började med att 
Kuba skulle hjälpa Venezuela med 

en alfabetiseringskampanj. Men 
lärarna upptäckte att många hade 
starr och därför svårt att lära sig att 
läsa. Fidel Castro bad ögonläkarna i 
Kuba att de skulle åta sig att operera 
dem. Efter fyra månader hade man 
opererat tusentals. Idag har miljon-
tals personer, i Venezuela och andra 
länder i Latinamerika, opererats för 
starr och fått sin syn tillbaka. 
    USA försvårade tyvärr arbetet 
genom att förbjuda import av viss 
utrustning som man skulle köpa 
från Tyskland. Apparaterna hade 
kameror tillverkade av Kodak. Tysk-
land fick byta ut dem och sedan 
kunde handeln ske.

En favorit i repris var besöket på 
Amor y Esperanza, ett center för 
ungdomar och unga vuxna med 
Downs syndrom. Förra gången fick 
vi se deras arbete med måleri, den 
här gången bjöds vi på ett fantas-
tiskt dansuppträdande som mynna-
de ut i allmän vild dans där alla var 
uppe på benen och stuffade runt. 

Organopónico – ekologiskt stads-
jordbruk – hör också till de stående 
punkterna. Inga kemikalier används 
i odlingen, varken som gödsel el-

ler bekämpningsmedel. Den här 
organoponicon som vi besökte var 
väldigt stor och förutom grönsaker 
hade man även fruktträd samt häs-
tar, ankor, grisar m.m. 
    Lite nedslående var det att höra 
att i detta bördiga land Kuba måste 
man importera nästan 80 procent av 
sina livsmedel. På frågan varför, fick 
vi svaret att nästan ingen vill arbeta 
i jordbruket. Utbildning i Kuba 
är gratis, och då utbildar man sig 
hellre till ingenjör eller annat än att 
bli bonde. 

Vår resa började och slutade i Ha-
vanna. Däremellan reste vi österut 
till Cienfuegos, Santi Spíritus och 
Trinidad, för att sedan vända öst-
erut till Viñales och Pinar del Río. 
Vi hann också med en dag på Topes 
de Collantes, en stor nationalpark 
med överflöd av grönska, höga berg, 
vattenfall som slutar i små, mycket 
små, sjöar där man kan bada. 
    Efter två veckor med studiebe-
sök, sight-seeing, salsa, bad och 
utflykter var det dags att åka hem. 
Sammantaget var det en lärorik resa 
med många oförglömliga möten och 
upplevelser. 

Gun Ståhlberg

Behandling med HeberProt av diabetessår /Foto Gun Ståhlberg
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n Den 14 mars drog cyklonen Idai 
in över centrala Moçambique och 
drabbade halvmiljonstaden Beira 
med stormvindar på 50 meter per 
sekund. Kort därefter sköljde en 
flodvåg in över de låglänta områ-
dena kring Beira och stora arealer 
väster om staden översvämmades.    
    Vägar, broar och järnvägar för- 
stördes, men stadens flygplats fung-
erar. Enda möjligheten att undsätta 
människorna var med båtar och 
helikoptrar. Mer än en och en halv 
miljoner människor är bosatta i de 
områden i Moçambique som drab-
bats.
   Staden Beira, som är den tredje 
största i Moçambique, har sin 
stadskärna på en udde intill floden 
Pungwes mynning. Beira är en vik-
tig hamnstad med väg- och järn-
vägsförbindelse till Zimbabwe. I det 
forna Rhodesia var Beira en populär 
turistort för den vita minoriteten.
    De centrala delarna av sta-
den med stabila stenhus på högre 
belägen mark och på bra grund 
beboddes av portugiser, medan 
afrikanerna – portugisernas tjänare, 
städare och andra arbetare – träng-
des i kåkstäder på sämre mark i 
stadens utkanter. Cyklonen har till 
90 procent jämnat dessa kåkstäder 
med marken.

att flytta 100.000 invånare från de 
sämsta områdena. Det som saknas 
är tillräckligt med pengar. Moçam-
bique är ett av världens fattigaste 
länder.

Kolera sprids
Redan kort efter katastrofen kunde 
de första fallen av kolera konstateras 
i Beira och antalet kolerasmittade 
steg snabbt. När detta skrivs i bör-
jan av april har över 1.000 smittats. 
Antalet dödsoffer som skördats 
uppgavs till 468 personer fram till 
och med den 27 mars. Detta är de 
dödsfall som kunnat konstateras, 
men den verkliga siffran är säkert 
mycket högre. Därtill kommer nu 
den stora risken för epidemier.

FNs insatser
FN gör nu insatser i Moçambique 
genom sitt matprogram WFP och 
världshälsoorganisation WHO i 
form av mat, tält, mediciner, vaccin 
mot kolera m.m. EU har också gett 
stöd, men katastrofen är så enorm, 
och insatserna är hittills helt otill-
räckliga. Hundratusentals männi-
skor riskerar att duka under av svält 
och sjukdomar om de inte snabbt 
får hjälp.
    Det skulle snart varit skördetid, 
men nu är alla skördar i området 
kring Beira förstörda och männi-
skornas försörjning spolierad.

Kuba hjälper cyklondrabbade Moçambique
I början av april anlände 40 läkare och andra sjukvårdare från Kubas 
Henry Reeve-Brigad till katastrofområdet vid staden Beira. Som en 
donation från Kuba hade de med sig ett portabelt fältsjukhus.

Beira i slutet av 1970-talet
Jag besökte Beira i slutet av 1970-
talet när jag arbetade i Moçambique 
som arkitekt. Jag hade sett misären i 
huvudstaden Maputos kåkstäder på 
nära håll. Men jag blev förfärad när 
jag såg Beiras kåkstäder. Här ligger 
grundvattennivån mycket högre än 
i Maputo och de sanitära proble-
men är mångdubbelt större. Stora 
delar ligger under havets nivå och 
saltvatten tränger in i grundvattnet. 
Det vanliga sättet att klara toalett-
frågan är att gräva latriner, men hur 
kan detta ske på mark där grund-
vattnet ligger strax under markytan?

Ett av världens fattigaste länder
Cyklonen Idai är en av de allra vär-
sta naturkatastroferna som drabbat 
Afrika och därtill en katastrof som 
tydligt kan relateras till den globala 
pågående klimatförändringen.

    Trakterna kring 
Beira och längs flo-
derna Pungwe och 
Buzi ligger i nivå 
med havet och det 
har varit svårt eller 
omöjligt för befolk-
ningen att rädda sig 
undan vattenmas-
sorna. Det finns 
en beredskap inför 
cykloner, och planer 
har gjorts upp för 
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Läs mer om Henry Reeve-brigadens 
och Kubas insatser i Afrika 

i Louise Österlins bok!

Kubas insatser
Omedelbart efter katastrofen er-
bjöd Kuba sin hjälp. Kuba hade 
redan mer än 270 läkare och andra 
sjukvårdare som arbetade i Moçam-
bique när katastrofen slog till. De 
har nu fått förstärkning från Henry 
Reeve-brigaden med en kontingent 
på 40 läkare och annan medicinsk 
personal till Beira som anlände i 
början av april. 
    Det har nu ställts i ordning ett 
fältsjukhus med avancerad medi-
cinsk utrustning som Kuba skänkt 
till Moçambique. 
    Sjukhuset har mottagningsrum, 
en operationssal, medicinska labo-
ratorier och 20 sängar. Personal 
utgörs av 16 läkare och 22 annan 
hälsovårdspersonal. Bland läkarna 
finns specialister inom allmänme-
dicin, kirurgi, invärtesmedicin, 
pediatrik och gynekologi. Dessutom 
medverkar tekniker och laboratorie-
assistenter. Personalen har bered-
skap och specialkunskap för att 
hantera malaria och epidemiska 
sjukdomar som kolera.
    Flera av läkarna som ingår i bri-
gaden har erfarenheter från andra 
länder och andra katastrofsituatio-
ner. En av dem har arbetat två år i 
Ekvatorialguinea. Andra har erfa-
renheter från arbete bland fattiga 
människor i Guatemala, Venezuela 
eller Brasilien. 
    Läkarna från Kuba har god ut-
bildning i att snabbt kunna anpassa 
sig i svåra situationer och finna lös-
ningar på problem av alla slag. 

Louise Österlin

— Med den nya utrustningen kan vi göra pre-
cisa diagnoser och upptäcka farliga virus, 
bakterier och parasiter mycket snabbt, inom 
ett par timmar. Det innebär att vi omgående 
kan sätta in rätt behandling och vidta åtgär-
der så att smittspridning inte sker. Tekniken 
är den senaste och kapaciteten är hög, upp 
till 96 prover samtidigt. Med konventionella 
metoder kunde det förut dröja upp till 50 
dagar innan vi fick en säker diagnos. 
    Det är doktor María de Lourdes Sánchez 
som berättar. Hon är chef för det nya mole-
kylära mikrobiologiska laboratoriet i Santa 
Clara. 

Det är tack vare mediCuba-Europa som 
den nya utrustningen har kunnat införskaf-
fas. Svensk-Kubanska Föreningen har 
bidragit till finansieringen, såsom medlem i 
mediCuba-Europa tillsammans med andra 
solidariska organisationer i ett dussin 
länder. Nu finns laboratorier med denna 
toppmoderna teknik i Havanna och i Santa 
Clara. Nästa projekt är laboratoriet i San-
tiago de Cuba så att man effektivt kan serva 
hela Kuba. På så sätt stärks skyddet mot 
nya sjukdomar som kan komma in i landet 
utifrån, liksom mot utbrott av sjukdomar 
såsom dengue som redan finns i landet. 

mediCuba-Europa startades 1997 på 
initiativ av mediCuba-Schweiz som hade 
varit verksam sedan 1992. Solidaritets-
organisationer i flera länder anslöt sig. 
Med våra penninginsamlingar donerade 
vi halvfabrikat till mediciner som Kuba 
behövde men inte kunde importera på 
grund av USA:s blockad. Idag tillverkar 
Kuba många av de läkemedel som landet 
behöver, men inget land kan tillverka alla 
typer. Det är nödvändigt att dela med sig. 
USA har en dominerande position i världens 
medicinska produktion. Av de tio största 
läkemedelsproducenterna i världen är sju 
USA-företag. Av de tio största producen-
terna av avancerad medicinsk utrustning är 
nio USA-företag. 

Europeisk medicinsk solidaritet
Andra projekt som mediCuba-Europa 
arbetar med är mediciner och utrustning för 
Kubas cancervård, bl.a. barncancermedici-
ner, som drabbats av blockaden. Profes-
sionellt utbyte och träning ingår i projekten. 
Kubas Latinamerikanska Läkarhögskola 
stöds av mediCuba, bl.a. med facklitteratur 
som USA:s blockad försvårar för Kuba att 
skaffa. 

Det institut – Kubas nationella institut för 
tropisk medicin Pedro Kourí (IPK) – som 
ansvarar för de tre laboratorierna i Havanna, 
Santa Clara och Santiago de Cuba, svarar 
också för förberedande utbildning av den 
kubanska hälsovårdspersonal som deltar i 
uppdrag i andra länder bl.a. som deltagare 
i Henry Reeve-Brigaden vid katastrofer. Un-
der USA:s president Barack Obama skapa-
des öppningar för professionellt samarbete 
Kuba-USA inom det medicinska området.
 
Tack vare opinionen från läkarkår och 
patienter i USA godkändes undantag från 
blockaden så att Kubas unika mediciner 
mot diabetesfot och vaccin mot lungcancer 
ska kunna importeras. Kliniska tester pågår 
i USA. Men president Trump skapar nu hin-
der för det medicinska utbyte som inletts. 
USA-läkare som ansöker hos USA:s OFAC-
myndighet om undantag från blockaden 
för inresa till Kuba för att besöka institutet 
Pedro Kourí förvägras tillstånd.
    Det är uppenbarligen på grund av dess 
roll i att förbereda de kubanska läkare som 
reser på uppdrag till andra tredje världen 
länder. Inför de hot USA-regeringen nu 
riktar mot Kuba, Venezuela och andra som 
försvarar sin suveränitet, är det angeläget 
att vi stärker och bygger ut vår europeiska 
organisation mediCuba. Genom att alla 
bidrar med det de kan, gör vi skillnad. I år 
har vi hittills överfört 30.000 kr men sedan 
starten 1997 har vi från vår insamling Medi-
ciner för Kuba pg 23 57 15-0 bidragit med 
nästan två miljoner kronor till mediCuba-
Europas arbete. 

Martin Österlin



Kuba tog 11 medaljer 
i Paralympics 

i Abu Dhabi 2019
Bland de 7.000 idrottarna från 24 nationer utmärkte Kubas 8 
atleter sig i flera av de 24 grenarna: 3 guld, 5 silver och 3 brons 
visar den vikt Kuba lägger vid idrott för alla.
    Tyngdlyftaren Yaritza Parrado tog 2 guld och 2 silver. Längd-
hopparen Irina Lopez tog guld med 4,4 meter och sprintern 
Mandy Mojena sprang 800 meter på 2 minuter, 4 sekunder och 
5 tiondelar.  
    Andra som utmärkte sig var simmarna Yurishel Rojas och Kati-
uska Patiño, från Las Tuna och tyngdlyftaren Yoandy Beltrán.

Alfonso Nacianceno, Granma 190328 
/översättning Eva Björklund
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Jönköpingsavdelningen av Svensk-
Kubanska har vid olika tillfällen, 
framför allt under »Specialperio-
den«, givit stöd till förskolorna »Öm-
hetens dal« i Havanna och »De små 
betongarbetarna« i Cienfuegos.
    Sedan några år tillbaka ger vi 
olika former av stöd till ett projekt 
för barn med Downs syndrom och 
deras familjer i Havanna, liksom till 
ett grannskapsprojekt i Havannaför-
orten Cotorro. (Se reportage i Kuba  
1/2019!)
    Detta stöd försöker vi få att bli 
kontinuerligt. Vi vill gärna upmana 
andra grupper att ta sig an ett pro-
jekt, det är ofta lätt att engagera 
människor i sådana konkreta hand-

lingar som det innebär. Läs mer om 
föreningens olika projekt på hemsi-
dan!
     Men vi har också gjort sporadis-
ka insatser i Nicaragua. Det började 
med den förödande orkanen Mitch 
1998. Då blev det en första insats 
som gick till ett kvinnokooperativ 
som födde upp får. Det gav kvin-
norna ökad självständighet och 
bättre ekonomi.
     Senare stödde vi ett skolbespis-
ningsprojekt i den lilla byn Cinco 
Pinos i norra Nicaragua. Att skol-
barnen fick mat i skolan (från början 
mjölk och en bulle) ledde till ökad 
närvaro, friskare barn och därmed 
bättre resultat. Det var så lyckat att 

Biståndsprojekt
i Kuba och Nicaragua

president Daniel Ortega vid ett be-
sök beslutade att göra detta till ett 
nationellt program!
    Så vår lilla insats på några tusen 
kronor fick omfattande och positiva 
konsekvenser som vi inte hade kun-
nat drömma om.
    Strax innan julen 2018 fick vi en 
förfrågan från Movimiento Comu-
nal i landets andra stad León om 
hjälp till att kunna ge fattiga barn 
i trakten julklappar, framförallt 
piñatas, dvs figurer i papier-maché 
fyllda med godis. Genom bidrag 
från vår lokalförening och enskilda 
kunde vi innan jul överföra 15.000 
kr, som gjorde att mängder med 
piñatas kunde delas ut till lyckliga 
barn. Donationen gjorde att när-
mare 6.000 barn i 37 kommuner 
fick piñatas, godis, leksaker och 
livsmedel. 
    Inköpen gjordes i huvudsak i lo-
kala små verkstäder och butiker, 
vilket gynnade dessa. 325 frivilliga 
vuxna deltog i arbetet med att få 
fram och distribuera gåvorna. Till 
flera av platserna följde en mobil 
hälsoklinik med, och gav olika typer 
av hälsovård på plats. 
    Att förfrågan kom nu beror på att 
förra årets våldsamma USA-stödda 
försök till statskupp visserligen 
misslyckades, men oroligheterna 
har drabbat ekonomin och arbets-
tillfällena hårt. Det känns bra att 
ha kunnat bidra till en glad stund 
för många barn, i sann kubansk och 
internationalistisk anda.

Zoltan Tiroler
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Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte, 
Stockholm 2019-03-16

Till Sveriges Regering

Till försvar för internationell rätt
n Vi ser ett ökande förakt för mellanstatliga relatio-
ner från världens största ekonomi och enda militära 
supermakt. Internationell rätt, internationella och 
bilaterala avtal trampas hänsynslöst under fötter-
na med maktfullkomlig arrogans. FN och WTO, 
ingångna avtal med Ryssland och Iran, är exempel 
där USA agerar självsvåldigt. USA erkänner inte den 
Internationella brottmålsdomstolen ICC:s rätt att 
döma USA-medborgare. Inte nog med det. Landets 
utrikesminister hotar med sanktioner mot personal 
på domstolen om de undersöker USA:s krigsbrott 
i Afghanistan. Inreseförbud och beslagtagande av 
egendom ingår i USA:s hot för att hindra utredning-
arna. Likaså kräver USA straffrihet för sina tusentals 
militärer runt om i världen, oavsett vilka brott de 
begår.
    I strid mot internationell rätt blandar sig USA 
oblygt i andra länders interna angelägenheter för att 
pressa dem till att följa USA:s agenda.
    Ett försök till statskupp pågår mot Venezuela i 
det uttalade syftet att överföra landets rikedomar till 
USA-företag. USA nöjer sig inte med sina mördande 
ekonomiska sanktioner, sabotage- och terrorattacker. 
Det pressar också små och stora nationer att följa 
påbuden från Washington.
    Exempelvis utsätts både Indien och Ryssland för 
påtryckningar att sluta handla olja från Venezuela. 
Rederier förbjuds transportera venezolansk olja till 
Kuba.
    Vad gäller Kuba har Trumpadministrationen 
deklarerat att den ska börja tillämpa paragrafer i 
Helms-Burtonlagen som alla administrationer hittills 
undvikit, just på grund av deras extraterritoriella 
konsekvenser.
    Både när det gäller Venezuela och Kuba hanlar det 
i grund och botten om USA:s strävan efter världs-
herravälde och dess storföretags krav på profiter.
    Denna världsordning hotar inte bara befolkningen 
i nämnda stater, utan oss alla. Det ligger därför ett 
stort ansvar på regeringarna i EU, som nästan alltid 
viker ner sig för USA:s påbud. Det trots att dessa 
påbud drabbar individer, företag och hela nationer i 
EU.
    Vi kräver av den svenska regeringen att:
• Den står upp för FN-stadgan och internationell 
rätt som är en och odelbar, oavsett om det gäller små 
eller stora stater.
• Sverige inte nöjer sig med att varje år rösta mot 
USA:s blockad mot Kuba, utan att den skyddar 
svenska företag och medborgare som drabbas av 
USA:s extraterritoriella tillämpning av sina lagar.
• Sverige öppet fördömer de ekonomiska och fi-
nansiella sanktioner som drabbar befolkningarna 
i Venezuela, Kuba och andra för USA misshagliga 
självständiga länder.

H

Choco: Kvinna med hatt

Svensk-Kubanska Föreningen säljer ut en mängd konstverk som 
samlat sig i hyllor och skåp. Omkring 40 tavlor kan nu säljas till 
den som bjuder mest. Hoppsan! Konstauktion heter det. Peng-
arna går in i Svensk-Kubanskas verksamhet. Så man kan inte 
bara göra fynd utan även konstnärliga fynd! Se Svensk-Kubanska 
Föreningens hemsida där Du kan välja mellan de olika alstren! 
Lämna ditt bud senast den 31 maj!



n Under förra verksamhetsåret 
genomförde vi en medlemsvärv-
ningskampanj som gav över 100 
nya medlemmar. 
    Bland alla värvare lottades 
fina priser ut. Det var bland 
annat konstverk, ädla drycker, 
spa-biljetter och en övernattning 
för två, med middag och bad på 
hotell Havanna i Varberg.
    Vinnare av det sistnämnda 
priset är Elisabeth Hellman i 
Malmö. Hon är glatt överraskad 
och förvånad när hon får beske-
det.

Vinnare i värvningskampanjen
– Jag värvade bara en person som 
jag tänkte på när jag läste om 
kampanjen i tidskriften Kuba. 
Och hon gick med direkt. Så det 
var inte alls svårt.
    Elisabeth berättar att hon varit 
med länge i Svensk-Kubanska 
Föreningen. Hon har besökt 
Kuba flera gånger och är speciellt 
intresserad av Kubas miljöarbete. 
    När vi frågar Elisabeth vad 
hon tycker om priset säger hon 
»jag är enormt glad. Vi har länge 
pratat om hotell Havanna i Var-
berg, så nu blir det äntligen av! 
Och för två personer – fantas-
tiskt!«
    Elisabeth säger också att hon 
inte är aktiv i Svensk-Kubanska, 
utan lägger krafterna i vänster-
partiet. Men hon är mycket 
kritisk till partiledningens syn på 
Kuba. 
    Vi avslutar samtalet med att 
gratulera ännu en gång och med 
förhoppningen att hon kanske 
kan värva fler medlemmar och 
söka sig till Svensk-Kubanskas 
arrangemang i Malmö.

H
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Insamlingen till stöd för Havannas återuppbyggnad efter tornadon avslutad 
Vid det nationella årsmötet 2019 överlämnades en check till den kubanska ambassadören på 
125.000 SEK till stöd för uppbyggnaden efter den senaste naturkatastrofen i Kuba.

Svensk Kubanska Föreningens års-
möte  2019 genomfördes i mars 
i en bra konstruktiv anda. Det var 
mer folk jämfört med förra året och 
sammantaget ett bra optimistiskt 
program. 
    Olika moment gicks igenom 
och de sedan tidigare utskickade 
handlingarna godkändes.
    En viss förnyelse av styrelsen 
gjordes genom att Oskar Wigren, 
Umeå, och Mats Ericson, Västerås, 
valdes in sedan Eva Björklund, 
Vania Ramirez och Betty Möller valt 
att lämna styrelsearbetet. 
    Ett uttalande riktat till den svens-
ka regeringen antogs till försvar 
för internationell rätt där Svensk-
Kubanska kräver att Sverige öppet 
fördömer de ekonomiska och 
finansiella sanktioner som drabbar 
befolkningarna i Venezuela, Kuba 
och andra för USA misshagliga 
länder. 
    Efter själva årsmötet fick olika 
företrädare för latinamerikanska 
ambassader och deella föreningar 
ge sina hälsningar och uppskatt-
ningar för det arbete Svensk-Ku-
banska genomför. (Se t.ex. uttalan-
det av den kubanske konsuln!)
    Här överlämnades också symbo-
liskt en check för de pengar som 
samlats in för uppbyggnaden av 
de områden som skadats av den 
senaste naturkatastrofen på Kuba.
    Som vanligt kan vi säga att allt 
vi gjort har varit bra, men nu gäller 
det att bli ännu bättre!

H

Svensk-
Kubanskas 

årsmöte 
2019
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n I samband med ett möte i Ulrice-
hamn blir tio personer nya medlem-
mar i Svensk-Kubanska. Inte illa 
med tanke på att det var knappt 30 
närvarande, varav några redan var 
medlemmar.
    Det var Vänsterpartiet och ABF 
som bjudit in till mötet om Kuba 
och Venezuela. Lokaltidningen pub-
licerade två kritiska artiklar inför 
mötet, men var ärliga nog att ta in 
repliker. 
    Föreläsningen hölls av Svensk-
Kubanskas ordförande, Zoltan 
Tiroler. Under knappt en timme 
gick han igenom vad som formar vår 
världsbild, dvs. de stora västerländ-
ska nyhetsbyråerna AP, AFP och 
Reuters, som står för över 90 pro-
cent av de utrikesnyheter vi får oss 
till dels. En organisation som starkt 
påverkar byråerna är Pentagon, med 

sina 27.000 PR-strateger. Inte kon-
stigt att vi får en missvisande bild!
    Därefter gjordes en snabb över-
sikt över utvecklingen i Latiname-
rika; från de USA-stödda militär-
diktaturerna på 1970-talet, till de 
nyliberala regeringarna på 80- och 
90-talen. Därefter vänstervågen 
under 2000-talets början, som följts 
av en högervåg och krigshot mot de 
radikala regeringarna.
    Sedan behandlades Kubas bety-
delse i regionen och det som hänt 
där det senaste året. Slutligen var 
det dags att ta upp det som händer 
i Venezuela. Det handlar självklart 
inte om ifall Maduro är bra eller 
dålig. Det handlar om ifall USA ska 
bestämma, om vi ska acceptera maf-
fiametoder i form av hot, våld och 
mördande sanktioner.
    Som avslutning betonades vikten 

10 nya medlemmar efter möte i Ulricehamn

av medlemskap i Svensk-Kubanska. 
Dels för att Föreningen behöver bli 
starkare för att stå emot påtryck-
ningar och spela en större roll i 
debatten, dels för att det behövs 
motröster och alternativa beskriv-
ningar till den förvrängda bild av 
verkligheten som vi stoppas fulla 
med. 
    Efter fika och en livlig frågestund 
var det kö vid bokbordet. Alla som 
blev medlemmar på direkten fick ett 
välkomstpaket med boken Che på 
svenska, miljöbroschyren, en DVD, 
de senaste Kubatidningarna och en 
kubansk cigarr.
    Föredraget, motiveringen och, 
som grädde på moset, välkomstpa-
ketet, gjorde alltså att tio personer 
gick med. Sådana möten manar till 
efterföljd!

H

l Vid ett besök i Kuba förälskade jag mig i kuba-
nerna. Mitt intresse för dans, med en förkärlek för 
latinamerikanska rytmer, hade fört mig dit. Fortfa-
rande aktiv, tidigare elitkanotist i tjeckoslovakiska 
landslaget och med meriter från OS, sökte jag mig till 
likasinnade i Kuba. 
    I Matanzas »Kayak Academy« blev jag chockad över 
det dåliga skicket hos deras gamla tävlingskajaker. 
Genom ihärdigt arbete (och lite hjälp från Svensk-
Kubanska i Jönköping) har jag och min fru med egna 
medel sett till att klubben nu har en tjeckisk tävlings-
kajak i kolfiber av yppersta kvalitet.
    Jag skulle nu vilja gå vidare och försöka skicka fler 
kajaker till Kuba. Om någon vill hjälpa till går det bra 
att höra av sig till Svensk-Kubanska. 

Frank Wurm

Tävlingskajak till Matanzas kajakklubb

Hållande i bilden t.v. är Frank och hans fru Milada. Den som håller i bilden t.h. är 
klubbens tränare Leonardo Valdés.



Sommarbrigad
Che Guevaras minnesdag

Nordiska Brigaden

Svensk-Kubanska Föreningen
Tegelviksgatan 40, 116 41  Stockholm
tel: 08-31 95 30   info@svensk-kubanska.se
www.svensk-kubanska.se
Ordförande Zoltan Tiroler, 0706–73 09 10
kubajonkoping@hotmail.com

AVESTA  Lars Steiner, 0730–40 93 41
 brovallen@hotmail.com
BODEN  Anna-Greta Wallmark, 0703–71 97 89
 anna-greta.wallmark@bredband.net
BORLÄNGE  Daniel Thomsson, 0709–64 60 66
 gluntensvag@hotmail.com
ESKILSTUNA  Tomas Widén, 0709–45 63 81
 tomas.widen@efolket.se
GÖTEBORG  Claudio Alvarez, 0702–59 17 71
 svensk.kubanska.goteborg@gmail.com
HAGFORS och Norra Klarälvsdalen
   Hans Skagerlind, 0705–55 92 91
 uh.skagerlind@live.com
HALLSBERG  Göte Mölleby, 0706–61 75 90
 g.molleby@gmail.com
HALMSTAD  Bror Persson, 0702–03 14 88
 brorpersson@telia.com
HELSINGBORG  Lars Nilsson
 lasse_rsu@hotmail.com
HUDIKSVALL  Thomas Thornell, 0650–941 35
 thomas.thornell@telia.com
HULTSFRED  Rolf Lif, 0495–419 67
 Bygatan 9, 577 36  Hultsfred
JÖNKÖPING  Mats Werning 070–692 96 00
 kubajonkoping@hotmail.com
KARLSKRONA   Ulf Bjerén, 0455-17595
 ulf@bjeren.se
KARLSTAD  Adam Maxe, 0761–36 81 77
 adam_vikingen@outlook.com
KRAMFORS  Christine Vaple, 0702–55 08 12
 vaple1@mac.com
LULEÅ  Jan Englund, 0703–38 40 44
 jan.g.englund@gmail.com
LYSEKIL  José Hernández, 0706–68 62 36
 jose.hernandez@telia.com

MALMÖ & SÖDRA SKÅNE  Elizabeth Maturana, 
 040-632 06 47, 0739–27 14 42
 elizabethmaturana@hotmail.com
MORA  Vivi Sandström, 070-635 8431
 sandstromvivi@gmail.com
NYKÖPING  Håkan Linderyd, 0155–21 66 42
 hakan@linderyd.se
PAJALA  Reino Esberg, 0727–40 94 10
ROBERTSFORS  Östen Andersson, 0706–67 79 31
 sven.osten.andersson@gmail.com
RONNEBY  Anders Stenberg, 0707–76 30 38
 anders.stenberg.ronneby@gmail.com
SKELLEFTEÅ  Sune Marklund, 0702–45 41 52
 sune.marklund@allt1.se
STOCKHOLM  Rolando Zanzi
 svenskkubanska.sth@gmail.com
SUNDSVALL  Bertil Olsson, 
 060–10 13 57, 0702–25 41 05
 bertil.olsson@bredband.net
UDDEVALLA  Eva Jaksjö, 0522–152 49
 eva.jaksjo@tele2.se
ULRICEHAMN  Arne Sjögren, 032-115774
 arne@sjogren.info
UMEÅ  Oskar Wigren, 0727–18 63 94
 oskar_wigren@yahoo.com
UPPSALA  Gábor Tiroler, 018–406 29 83
 svenskkubanska.uppsala@gmail.com
VALDEMARSVIK  Karl Tingström, 0123–320 11
VÄSTERÅS  Björn Berggren, 021–12 11 17
 bjorn.erik.berggren@gmail.com
VÄXJÖ  Juan Carlos Sepúlveda, 0702–07 89 96
 coto55@hotmail.com
ÖSTERSUND  Inga-Karin Bergman, 063–10 34 72,   
 0702–68 29 72   ingakarin.bergman@gmail.com

TA KONTAKT MED SVENSK–KUBANSKA FÖRENINGEN DÄR DU BOR!
Eller nationellt. Dags att fundera på nästa brigadresa till Kuba!

Resa till Kuba med Brigad?!
Svensk-Kubanska kan erbjuda en Sommarbrigad från den 29 juni. 
Vi har en brigad kring Che Guevaras minnesdag i början av oktober 
 och den Nordiska Brigaden i mitten av december över jul och nyår.

Vill Du veta mer ska Du följa informationen på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.
www.svensk-kubanska.se


