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Över 200 deltagare från 27 länder slöt upp i årets 1 maj-
brigad på Kuba. Av de brigader som Vänskapsinstitutet 
ICAP årligen tar emot på det internationella brigadlägret 
utanför Havanna, är 1 maj-brigaden den mest internationella 
med deltagare från alla världsdelar. Vi som varit på brigad 
tidigare, kunde konstatera att komforten på lägret har 
förbättrats: bara sex personer i varje rum istället för åtta 
som tidigare, fläktar i varje rum som svalkar och håller 
myggen borta, och transporterna sker numera i moderna 
bussar med luftkonditionering. Ett internetcentrum med 
fem datorer håller öppet några timmar  varje kväll. 

Programmet innehöll intressanta föreläsningar och 
besök: ett känslosamt möte med anhöriga till de Fem, möte 
med agenter som varit infiltrerade bland ”dissidenterna”, 
t ex Carlos Serpa som vi läste om i ”Kuba” 2.2011. Sara 
Gonzalez, som skrivit den berömda sången ”La victoria” 
om segern över USAs legoarmé i april 1961, bjöd också på 
konsert på lägret. 

50-årsminnet av segern över Grisbuktsinvasionen 
uppmärksammades på många sätt, framför allt med en 
mäktig militärparad och demonstration i Havanna den 
16 april, där några av oss som kommit i förväg till Kuba 
kunde delta. 

En resa till Playa Giron ingick i brigadprogrammet. Det 
var där de hårdaste striderna ägde rum. Vi bodde tre nätter 
på hotellet och hann med ett besök på krigsmuséet, en 
lokal vårdcentral och en trevlig fest hos en CDR-kommitté. 
På återresan till lägret besökte vi Santa Clara med Che-
mausoléet och det berömda pansartåget från slutstriderna 
i december 1958.

Det mest fantastiska var förstås Första Maj-firandet 

i Havanna. Väckning halv fyra på morgonen för frukost 
och transport in till Revolutionstorget. Halv åtta, när solen 
började värma så där lagom, drog det igång och en bred flod 
av demonstranter passerade under mer än en timmes tid. 
Förutom plakat för revolutionen och kongressens beslut, 
syntes många om de Fem hjältarna. Vilken stämning! Finns 
någon annanstans i världen ett sådant Första maj-firande 
som det i Havanna?

Den 2 maj reste ett fyrtiotal brigadister i buss den 
långa vägen till Guantánamo längst österut, för att delta 
i ett internationellt seminarium om USAs militärbas 
på ockuperad mark. Det leddes av María do Socorro, 
ordförande i Världsfredsrådet, och 85 deltagare från 36 
länder antog ett uttalande som kräver att USA stänger 
basen och lämnar området, avbryter den ekonomiska 
blockaden mot Kuba och frisläpper De Fem. Uttalandet 
fördömde Obamas världshärskarpolitik och hyckleriet om 
”humanitära aktioner” med godkännande av FN som blivit 
ett redskap för imperialismen.

Övriga brigadister deltog den 2 maj i den traditionella 
fackliga konferensen i Palacio de las Convenciones, 
där Nationalförsamlingen sammanträder, och där 
kommunistpartiet nyligen hade sin kongress. Nu samlades 
här c:a 900 fackrepresentanter och brigadister från hela 
världen för att uttrycka sin solidaritet. 

Och just denna solidaritet med Kuba och den respekt 
för den kubanska revolutionen som alla utländska gäster 
visade, är nog det dominerande intrycket från denna 
resa. En varm rekommendation till alla: om ni inte åker 
med Europeiska Brigaden i juli eller Nordiska Brigaden i 
december, satsa då på nästa års 1-majbrigad!
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