
	 	
				Tidskriften	Kuba	2/201424

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna 
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har 
publicerats i www.globalarkivet.se

Sockerbruket Carlos Baliño i kommunen Santo Domingo 
på centrala Kuba som drivs av flera jordbrukarkooperativ 
beslöt 1998 som det första sockerbruket att satsa på 
organisk odling. Kubas sockerteknikerförbund ATAC 
ställde upp som rådgivare för den stora omläggningen 
av odlingsmetoder och sockerframställning. Till att börja 
med jordbearbetning med naturgödsel av olika slag och 
övergång till växelbruk och kombination av olika grödor 
samt till  biologiska bekämpningmedel.  

Den första skörden på 2000-talet blev också den första 
organiska sockerskörden och framställningen av 4 000 
ton socker. Idag har de 5 000 hektar certifierad organisk 
sockerrörsodling, och kan framställa 10 000 ton. De har 
också certifikat för ekologisk odling ECOCERT och Rättvis 
handel/ Fair Trade och kontrolleras årligen från odling till 
färdigt socker. Genom att de inte använder svavelsyra och 
andra kemiska medel i raffineringen behåller sockret sina 
naturliga näringsämnen. 

Nästan allt socker som konsumeras i Europa kommer 
från sockerbetor. För sockerutvinning behövs då väldiga 
mängder vatten, till skillnad från sockerutvinning från 
sockerrör.  En annan skillnad är att sockerrörsblasten kan 
användas för biomassa, en förnybar energikälla som inte 
bara driver hela sockerbruket, utan också levererar el till 
nationella elnätet. Det går inte med betsocker, utan det 
framställs med stora mängder fossilt bränsle, både för att 
värma stora mängder vatten (se ovan) och för kokningen 
av sockersaften till sirap.

Bryt blockaden, rädda miljön, 
köp kubanskt socker
Att köpa kubanskt är en enkel solidarisk handling för 

att bryta USAs blockad. Sodepaz försäljning av organiskt 
kubanskt socker är ett stöd till sockerbruket Carlos 
Baliño, till sockerodlarkooperativen och till den organiska 
odlingsrörelsen på Kuba. En del av inkomsterna från 
försäljningen går till utvecklingsprojekt i området. De 
stöder också sockerbrukets utvecklingsarbete och till att 
sprida erfarenheterna till andra sockerodlare och bruk. De 
experimenterar också med organisk fruktodling och torkad 
frukt och marmelader framställd med förnybar energi. 

Solidarisk försäljning 
Stöd Kubas organiska sockerbruk
Sodepaz säljer socker dels i säckar om 25 kilo för 

ekologiskt industriellt bruk, men också förpackat i 
halvkilospaket. Och de erbjuder en särskild möjlighet 
– Solidarisk försäljning – för ideella organisationer 
och personer.  Det är att köpa två lådor om vardera 20 
halvkilospaket (se foto) för ca 700 kr plus frakt och sälja 
vidare – eller ge i gåva – till vänner och bekanta, eller på 
bokbord vid möten av olika slag och dra in lite pengar 
också till föreningsaktiviteter. 

Kontakta info@svensk-kubanska om du är intresserad.

SODEPAZ - 
SOLIDARISK UTVECKLING OCH FRED
Sodepaz är en ideell organisation i Spanien för 

solidariskt utvecklingsarbete och fred : So – Solidario, 
de – desarollo (utveckling), paz – fred, Sodepaz. Sedan 
1987 stöder Sodepaz Kubas hållbara utveckling, genom 
att informera om Kuba, ordna studieresor, och genom 
försäljning av organiskt socker och kaffe.  

www.sodepaz.org, på engelska och spanska. 
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