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Världskulturfestival i Västerås
För första gången deltog Svensk-Kubanska som
medarrangör i Världskulturfestivalen som i år   ägde rum
i bostadsområdet Bäckby 29 oktober. Trängsel och gemyt
rådde i Bäckbyhuset där korridorerna blev basargator
insvepta i aptitretande dofter. Afrikanska trummor lockade
till sång och dans och folkdansuppvisningar drog stor publik.
Svensk-Kubanska hade bokbord i biblioteket och bidrog med
Freddy Yunior som fick hela fritidsgården att gunga med sin
kubanska sång- och dansshow.                

Europas Kubaner för Kuba i Rom
För 6e gången sammanstrålade kubaner bosatta i Europa
till möte, denna gång i Rom 18-20 november. Det första mötet
ägde rum i Paris 2006. Dessa kubaner som engagerar sig för
sitt hemlands rätt till självständighet utgör en betydelsefull
motvikt mot den massmediala hetsen, även om de har svårt
att tränga igenom informationsblockaden.
Under de tre dagarna samlades diskussionerna kring
4 teman: Kampen mot USAs blockad, Frihet för De5 orätt
dömda kubanska fångarna i USA, kravet att USA ska ta bort
Kuba från sin lista över terroristländer och kravet att EU
ska avskaffa sin ”Gemensamma hållning” för regimskifte på
Kuba.  
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8 oktober: Svensk Kubanska 20 år i Jönköping
Hyllar Che, firar med ALBA
8 oktober är inte bara den dag den sårade Che Guevara greps i Bolivia.
Samma datum men för 20 år sedan startade Svensk-Kubanska i Jönköping med tio
medlemmar. Nu har vi vuxit till över åttio. Jubiléet firades i Ches internationalistiska
anda med ett välbesökt Latinamerikamöte på Stadsbiblioteket. Ambassadörerna
från ALBA-länderna Bolivia, Kuba, Nicaragua och Venezuela talade om den
Latinamerikanska integrationen där ALBA går i täten för medmänsklighet och
solidaritet, inte profit. På kvällen fortsatte vi med Latinamerikansk fest.

Kumm i Jönköping
Tillsammans med Jönköpings Stadsbibliotek och ABF arrangerade SvenskKubanska i Jönköping ett möte med författaren Björn Kumm med anledning av
hans nya biografi över den kubanske ledaren. Mötet med drygt 40 personer var
mycket uppskattat. Kumm talar på ett sätt som väcker intresse, vilket märktes på
publiken. Ett lyckat arrangemang med mersmak!

"Idag håller LO och ABF hyllningsmöte till Kuba"
Om det vore så väl! Den lögnaktiga
rubriken är riksdagsledamoten Fredrik
Malms på Newsmill 2011-11-19. Som
Folkpartiets utrikespolitiska talesperson ger
han utlopp för sin indignation över att trots
idogt arbete sedan 1996 - då USA trappade
upp propagandakampanjen mot Kuba i
Europa - inte ha lyckats få ABF Stockholm
att porta Kuba-solidariteten. Han är annars
känd som den hetsigaste förespråkaren för
USAs krig mot Irak.  
”Idag arrangeras den årliga konferensen
’Socialistiskt Forum’. Av någon outgrundlig
anledning väljer ABF och LO att under
detta seminarium hålla ett hyllningsmöte
till diktaturregimen på Kuba. En gång i
tiden tog LO striden med kommunisterna.
Tillsammans med Socialdemokraterna drog de gränsen mellan demokrati och
diktatur vänsterut. Idag är det tvärtom. Nu bjuder LO in värsta sortens medlöpare
att predika den kubanska enpartistatens lov.”
Fredrik Malm var en av de flitigaste förespråkarna för de så kallade ”oberoende
biblioteken” på Kuba. Trots mångmiljonstöd från USA lyckades kampanjen inte få
så stort stöd varken i Europa eller USA och har i princip upphört efter omfattande
kritik: bortkastade skattepengar på ”överdrivna eller påhittade framgångar” (se
artikel sid 18: “Dags att rensa upp i USAs program för regimskifte i Kuba”sid ? )
Trots Malms pestvarning och bedövande konkurrens lockade Svensk-Kubanskas
möte om förändringarna på Kuba bra med folk, över 40 i fullsatt Ängbyrum, flera
fick vända i dörren.
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