
Kulturföreningen José Martí i Malmö 

Under hösten har Svensk-Kubanska Södra Skåne arbetat med att lägga grunden till en filial av José Martí-sällskapet – 
en kubansk organisation med säte i Havanna. Filialer till José Martí-sällskapet finns redan i Spanien, Portugal och Italien. 
Förutom att sprida kunskap och lyfta fram den kubanska poeten, författaren och nationalhjälten José Martí syftar de också 
till att sprida kunskap om kubansk kultur, forskning och debatt. José Martí är dock inte bara Kubas utan en ikon för dagens 
latinamerikanska integration som inspireras av hans klassiska essä ”Vårt Amerika”. 

I Sverige kommer vi att heta Kulturföreningen José Martí och ska rikta oss till den breda vänstern och solidaritetsrörelsen 
men också försöka nå längre och engagera grupper av kulturarbetare och folkbildare. Redan nu arbetar en grupp 
kulturarbetare, Kubavänner och lokala näringsidkare för att lansera föreningens under våren. Invigningen kommer 
att förläggas till öppnandet av restaurangen och nattklubben Cuba Café i Malmö och föregås av filmvisningar, öppna 
studiecirklar, författarkvällar och föreläsningar i Kubas, José Martís, Latinamerikas och solidaritetens tecken. 

Föreningen grundas i Malmö men förhoppningen är att initiativ från intresserade, kulturarbetare och Kuba-vänner runt 
om i landet ska kunna utveckla ett större nätverk för kulturutbyte mellan enskilda, grupper och organisationer i Sverige 
och på Kuba.           Ola Nilsson

José Martí, ”Vårt Amerikas” apostel
När alla Latinamerikas och Karibiens stater samlades i Caracas den 2a december i år, var det för att förverkliga det 

alternativa Amerika, söder om Rio Grande, som Simon Bolivars och José Martí förebådade. 
I sin skrift ”Vårt Amerika” från 1895 skriver José Martí profetiskt:

”Längs den väg som röjts av högt ärade förfäder bär dagens generation på sina 
ryggar fram det arbetande Amerika, sittande gränsle över kondorens rygg, den stor 
Sami, fröet till det nya Amerika i världsdelens romantiska nationer och pinar öar, från 
Rio Brav till Magallanes.”

Juan Moreira illustrerar José Martí uppmaning att bygga  Vårt Amerika med alla: ursprungsfolk, afrikanska slavättlingar, kreoler


