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”Kulturföreningen Latinsk Ungdom” arbetar med 
kulturutbyte och solidaritet mellan länder. För två år sedan 
bildade de ” Gruppen för solidaritet med Kuba”. Genom 
stöd och samarbete med flera organisationer som ABF i 
Sollentuna och Storstockholm kunde gruppen resa till 
Kuba den 4 september.

Under två veckor skapade gruppen kontakt i flera 
lokalsamhällen, med skolbarn, kulturgrupper och även ett 
ålderdomshem. Programmet var packat med besök och 
möten och uppträdanden på olika platser.

På Kubas Internationella läkarhögskolga ELAM 
träffade vi ungdomar från många länder i Latinamerika och 
Afrika som får gratis läkarutbildning. På ”Chileskolan” 
såg vi hur Chiles kultur och historia återspeglades och 
hur eleverna identifierade sig både med sin egen och ett 
avlägsets lands kultur i sånger, danser med mera. 

I grannskapsprojektet ”Muraleando” i en stadsdel i 
Havanna träffade vi ungdomar som arbetar med bildkonst, 
muralmålningar och annat som berättar om Kubas historia 
och vardagsliv. Besöket på kyrkogården Santa Ifigenia i 
Santiago de Cuba där nationalhjälten, poeten José Martí 
ligger begravd och senare besöket på Che Guevara-

monumentet i Santa Clara, innebar djupt kända möten 
med Kubas historia. I Holguín fick vi delta i hyllningen 
av nutida hjältar, De 5 kubanska politiska fångarna i USA, 
inlåsta sedan 14 år. Där kunde vi överlämna en gåva 
från Cubanos por Cuba i Sverige och Svensk-Kubanska 
Föreningen på 500 T-tröjor. 

Vårt språkrör, journalisten och poeten Ana Cuadra 
intervjuades på kubansk radio och TV. Vårt sista 
studiebesök som ägnades ”La Casa Memorial de Salvador 
Allende” väckte starka känslor hos gruppens deltagare 
med rötter i Chile. Det visade hur kubanerna engagerar sig 
i Latinamerikas villkor och utveckling. Kubas, Chile och 
Sveriges flaggor hissades och vi lade ner en blomsterkrans 
vid Salvador Allendes monument på Presidentavenyn i 
Havanna. 

I gruppen ingår Andrea Briones, Víctor Solís, Carolina 
Jara, Tania Delgado, Marjorie Bascur, Claudio Palma, 
Eduardo Ibacache, Ana Cuadra, Laura Fuentes och 
Marcelo Parra. Vi tackar för det stöd vi fått och kunnat 
vidarebefordra till Kuba från alla som samarbetat med oss 
och särskilt ABF och ICAP. Vi hoppas kunna arbeta vidare 
i ett nytt samarbetsprojekt. 
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