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Intensiv sommarkampanj 

För De Fem
För att nå ut till den allmänna opinionen beslöt vi i 

april 2009 att göra regelbundna gatuaktioner i Stockholm. 
Den första ”promenaden” genom Stockholms gator tog vi 
den 9 maj 2009. Från den dagen har Kommittén Frige de 
Fem och Svensk-Kubanska föreningen den första lördagen 
i varje månad, oavsett väder, promenerat med kubanska 
flaggor och banderoller och delat ut flygblad.

Under juli i år drev vi en särskild Sommarkampanj 
med. två promenader 17 och 18 juli. Vi gav oss ut i 
högsommarvärmen med med bilder på De Fem och på 
Adriana Pérez och Olga Salanueva. Som vanligt fick vi 
starkt gensvar: många stannade upp, läste banderolltexterna, 
tog emot flygblad och ställde frågor. Även turister från 
USA tog intresserade emot flygblad på engelska.

Den 18 juli hängde vi upp flaggor och banderoller 
på räcket till Sergels Torg, under ett bolivianskt 
kulturarrangemang med folkdansgrupper i färgsprakande 
dräkter. Plötsligt hörde vi någon ropa: ”Free the Five!” Det 
var en medlem i Kommittén Frige de Fem i Boston, USA, 

på besök i Stockholm som med stor entusiasm utbytte 
åsikter om vår gemensamma kamp. 

Moncadafest på Flaggskeppet i Solna
Många som hade deltagit på Moncadamötet på Sergels 

Torg 24 juli fortsatte till den dansfest Kommittén Frige de 
Fem inbjöd till på Flaggskeppet, Solna. Där fortsatte hyll-
ningen av José Martí, 26 juli-rörelsens andlige upphovs-
man, och alla de unga drömmare, vars mod är en förebild 
för nya generationer.
Gastón Palacios med sönerna Claudio och Leonardo väl-
komnade publiken med ett urval latinamerikanska sånger. 
Sedan tog den kubanske artisten Freddy Yunior Zafiro So-
litario plats på scenen, för en känslomässig hyllning till 
Moncada. På bakgrundsvideon fick publiken stifta bekant-
skap med de platser där Moncada-attacken organiserades, 
och andra historiska platser i hans födelsestad Santiago de 
Cuba.
Den ecuadorianska sångerskan Francis och Freddy Yunior 
Zafiro Solitario turades sedan om på scenen och lockade 
barn, ungdomar, vuxna och seniorer till dans.
Så avslutades Sommarkampanjen för De fem tillsammans 
med familj och vänner och deltagare i Copa Cuba med en 
kväll i glädje och solidaritet.              Vania Ramírez    

Alltid den 26:e!

Anfallet på Moncada blev star-
ten, slagordet ”Alltid den 26:e” 
sammanfattar kampandan och 
inspirationen från José Martí. 
I år firade Svensk-Kubanska för-
eningen denna Kubas nationella 
motståndsdag den 24 juli med 
dans, musik och appeller på Ser-
gels Torg. Musikgruppen WAY-
RA, sångduon Pepe & Mari, 
kubanske Freddy Junior Safiro 
Solito och dansgruppen Viva la 
Cueca lockade mängder av för-
bipasserande att stanna upp, trots 
regnet.

Foto	Carlos	Salazar

Foto	Achim	Rödner


