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Den internationella esperantorörelsen höll sin årliga 
kongress i Havanna 17 – 24 juli med över tusen deltagare  
från 59 länder. Det var andra gången ”Universala Kongreso 
de Esperanto” hölls på Kuba. Första gången var 1990, då 
president Fidel Castro deltog vid flera tillfällen och sa: 
”Mi estas soldato de esperanto!” (Jag är en av esperantos 
soldater!).

Kubas esperantorörelsen åtnjuter gott statligt stöd. 
Kulturministern Fernando Rojas bjöd på mottagning 
på Hotell Riviera och jag fick en pratstund med honom 
om möten mellan kubanska och svenska/nordiska 
esperantotalande. Esperantoklubben i Stockholm har 
en vänortsgrupp i Bayamo, huvudstad i Granma-länet. 
De håller kontakt via internet. Nu  kunde vi bistå med 
förstärkning av deras datorutrustning för att underlätta 
deras arbete och utbytet med Stockholm. 

Esperantoföreningar finns över hela landet, de flesta 
är unga, 20 – 40 år. En något äldre generation finns 
också, som inspirerades av esperantotalande på 12e 
Världsungdomsfestivalen i Havanna 1978. Självfallet har 
vännerna på Kuba stora ekonomiska svårigheter att resa 

utomlands, men önskan om internationella kontakter är 
stark och de tar gärna emot besökare. Kongressen valde 
än en gång en kubanska till den världsomspännande 
Universala Esperanto-Asocios styrelse. Det blev Maritza 
Gutiérrez Gonzalez, som intervjuades i Tidskriften Kuba 
vid ett besök i Sverige för några år sedan.

Som representant för Ungdomens Världsesperanto-
förbund deltog jag i Världsungdomsfestivalen i Havanna 
1978. Festivalen ordnade generöst med spansk-esperantisk 
tolk för mig och ett tjugotal esperantotalande från andra 
länder. Nu frågade jag kubanerna efter henne: Jodå, alla 
visste vem hon var. Och sista kongressdagen stod hon, Julia 
Barbara Oña Ventosa, plötsligt där. Trots alla år kände vi 
igen varandra och kramarna och kindpussarna blev många! 
Nu jobbar hon på finansdepartementet. 

Flera skrifter om Kuba och kampen mot USA:s 
omänskliga blockad publicerades på esperanto i anslutning 
till kongressen. Esperantorörelsen har alltid verkat för ett 
fritt utbyte över gränserna, såväl på det personliga som 
mellanstatliga planet, det gäller också i hög grad idag 
förbindelserna med Kuba!                Tomas Jansson

Esperantokongress i Havanna


