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Lördagen den 7:e oktober samlades ett sextiotal personer i
Rådhussalen i Uppsala för att fira minnet av Che Guevara.
Mötet arrangerades av Svensk-Kubanska Föreningen i Uppsala
med hjälp av bland annat ABF, Kommunistiska Partiet, Kvinnor
för Fred, Socialistiska Partiet och Vänsterpartiet.
I år hölls Che-möte under temat ”Rätt till motstånd”. TeddyJohn Frank, tidigare internationell sekreterare för Kommunistiska
Partiet talade om motståndskampen i Mellanöstern vilken han
jämförde med motståndsrörelserna i de ockuperade länderna
i Europa under andra världskriget.
Eva Björklund, redaktör för Tidskriften Kuba, poängterade i sitt
tal om situationen i Latinamerika att de som kämpar mot USAimperialismen i Irak också kämpar för Latinamerikas folk.
Talen varvades med musik från såväl Latinamerika som
Mellanöstern och dagen avslutades storslaget när samtliga
artister tillsammans med publiken förenade sig i Carlos
Pueblas Comandante Che Guevara.

Resemöte i Jönköping
I höstas arrangerade Svensk-Kubanska i samarbete med
resebyrån Tripp en träff om ”Kuba- resa till solens och salsans
land” på Stadsbiblioteket i Jönköping. Det var femte gången de
hade ett resemöte om Kuba, och intresset för detta annorlunda
land upphör inte. Gästerna, som betalade 40 kronor i inträde,
hälsades välkomna med en kubansk drink, lite stekbananer
och yuca. Ett bildspel ackompanjerades av kubanska rytmer på
CD. Sedan var det dags för ett kort välkomnande och flera korta
anföranden, avbrutna av många frågor. De olika talarna
berättade om Kubas geografi och historia, praktiska tips att
tänka på inför resan, priser på reguljärresor och charterresor.
Publiken fick höra om hur det är att resa med barn på Kuba,
hur det är att studera spanska, om dykning. Också de olika
specialresor Svensk-Kubanska arrangerar togs upp. Då givetvis
i första hand Nordiska Brigaden, men också medicinarresan
och bonderesor. Lärarresorna fick ett eget avsnitt från en
tidigare deltagare. Slutligen lottades en resecheck på 1 000 kr
på en Kubaresa ut, samt flera äkta kubanska cigarrer. De glada
vinnarna av förstapriset bestämde sig omgående för att boka
en Kubaresa. Resebroschyrer och informationsmaterial hade
rykande åtgång.
Mötet hade föregåtts av annons i lokalpressen och affischering
på strategiska platser i staden, samt elektroniskt utskick till
medlemmar och intresserade. Kostnaderna står resebyrån för,
medan Svensk-Kubanska sköter det praktiska. Nu gäller det
bara bestämma om nästa resemöte ska vara i vår eller nästa
höst.

Solidaritet med Kuba över hela världen
”Solidariteten människor emellan fortsätter att växa. Under
2006 bildades 66 nya solidaritetsgrupper med Kuba och de är
nu 1.932 i 139 länder”, sa Sergio Corrieri, ordförande för det
kubanska vänskapsinstitutet (ICAP) i december. Han förklarade
att förutom dessa solidaritetsföreningagr finns ytterligare 290
grupper i 99 länder som särskilt arbetar för att de fem kubanska
anti-terroristkämparna ska friges från fängelse i USA. De fem
dömdes och fängslades för åtta år sedan för att försökt hindra
terroristaktioner mot Kuba, aktioner planerade i södra Florida
med stöd från USAs regering.
Corrieri sa att under året har 24 arbetsbrigader med 2.000
deltagare från 54 länder besökt Kuba för att delta i produktivt
arbete, lära känna kubanernas verklighet och stärka
vänskapsbanden. ”Det är nu så många människor som vill
uppleva en arbetsbrigad att våra lägeranläggningar börjar bli
för små, ” sa Corrieri.
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