Kubaner för Kuba i Europa

Vi möttes i Aten
Text o foto • Victoria Andersson

Vi kubaner bosatta i Europa höll vårt 8e möte 19-20
oktober i Aten. Dit kom ca 80 företrädare för kubaner i
16 länder, varav 2 för Kubaner för Kuba i Sverige. Till
oss utlandskubaner sällade sig också företrädare för
Kubas utrikesdepartement, Minrex, bland andra Kubas
ambassadör i Grekland Osvaldo Cobacho. Vi hade också
en särskilt gäst, Ailí Labañino, dotter till antiterroristen
Ramón Labañino, en av De 5 kubanska fångarna i USA.
Dessa möten har flera syften, bland annat att stärka
samarbetet över gränserna och därmed också stärka varje
enskild organisation, att informera oss om utvecklingen i
hemlandet, och på vilket sätt vi kan bidra.
Ailí Labañino berättade om den kamp familjerna till
De 5 driver för att få hem sina sönder, män och fäder i
frihet till Kuba. Vi kände oss stärkta och uppmuntrade att
fortsätta kampen här och att ägna varje månads femte dag
åt att ”tillsammans med våra vänner i Europa och världen
med samma kärlek och solidaritet och eviga tacksamhet
uppnå målet att få hem våra hjältar.”
Ett telefonsamtal med Ramón Labañino i fängelset i
Kentucky väckte starka känslor. Alla förstummades av
att höra honom och ögonen tårades av denna oväntade
kontakt. Ramón blev också rörd över att på detta sätt få
kontakt med kubaner utanför Kuba och försäkrade ”att tack
vare alla som deltar i den gemensamma kampen kommer
också alla 5 att uppnå sin frihet”. Han tackade för den
internationella solidaritetsrörelsen omfattande arbete och
underströk vikten av att hålla ihop i kampen för Kubas
självständighet. Och han underströk att nu återstår allt

En punkt handlade om Frihet för De 5. Där deltog Ailí Labañino, dotter till Ramon, i mitten, flankerad av två kamrater
från Italien och en från vardera Grekland och Österrike.

kortare tid till befrielsen.
Vi kubaner som samlats i Aten kom överens om att
• arbeta för att stärka våra föreningar i alla länder
• bilda en samordningsgrupp för kubaner bosatta i
Europa för att effektivisera arbetet
• intensifiera brevskrivandet till Obama och till EUparlamentet för att kräva frihet för De 5, att EU upphäver
sin ”gemensamma hållning” mot Kuba och att USA häver
sin blockad mot Kuba
• stärka aktiviteterna i våra föreningar för frihet för De 5,
och att koncentrera arbetet på att stödja den Internationella
Kommittén för De 5 i USA inför nästa Internationella möte
”5 Dagar för De 5” 2014.
Innan vi skildes åt beslöt vi att nästa års möte för
kubaner bosatt i Europa ska hållas i Wien.

Nordiskt Kubamöte på
Casa Latinoamericana i Köpenhamn
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