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Mot rasism i Jönköping
Lördag 12 april höll vi en bred demonstration med ca 1500 deltagare i Jönköping mot rasism, nazism, fascism. 

Svensk-Kubanska var en av organisatörerna och förgyllde det långa tåget med kubanska flaggor.        Zoltan Tiroler

Solidaritet med De 5 i Stockholm 
Lördagen den 10 maj anordnade föreningen Cubanos 

por Cuba, Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén 
Frige De 5 en solidaritetsafton för De 5 kubanerna i 
Alviks Kulturhus. Det blev en lyckad, färgsprakande 
och emotionellt laddad kväll, med kubanska och 
latinamerikanska artister som underhöll de drygt 200 
i publiken med poesi, sång, musik och dans. I sitt tal 
framförde Kubas ambassadör en hälsning från René och 
Fernando till solidaritetsrörelsen i Sverige. Dansen pågick 
till småtimmarna. Intäkterna skickar vi till The International 
Committee for the Freedom of the Cuban 5.

        Victoria Andersson

Global rättvisa Nu i Eskilstuna  
Eskilstuna Folkhögskola, Eskilstuna Kommuns 

Fair Trade City, Svensk-kubanska, Jordens vänner och 
Latinamerika-grupperna var de lokala arrangörerna när 
Global Rättvisa Nu under sin turné genom landet den 9-10 
maj kom till Eskilstuna. 

På lördagen spelade en ungdomlig orkester från 
folkhögskolan på torget framför Stadsbiblioteket. Inne 
i biblioteket fanns dockteater för de små och utanför 
bokbord som visade upp arrangörerna. Dessutom 
hölls en politikerutfrågning med reprepresentanter för 
riksdagspartierna.                      Tomas Widen

Kuba Solidaritet våren 2014
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Global Rättvisa Nu! i Uppsala
Uppsaladagarna lockade många deltagare, de flesta var ungdomar. Svensk-

Kubanska var en av tio föreningar när turnén för Global Rättvisa Nu! kom till 
Uppsala. Påhejade av jublande och applåderande publik gav sig ett ’lämmeltåg’ 
av cyklister -  ’Cykla för rättvisa!  - av på en kilometerlång tur genom centrala 
Uppsala.         Per-Plov Lennartsson

Drakens Dag på Solidaritetshuset i Stockholm, i trädgården bokbord och 
kaffe med chilenitos som Juana Gonzalez hade bakat.

Inspiration världen i Jönköping
Lördagen 10 maj var Svensk-Kubanska med på ”Inspiration Världen”. som 

hölls för första gången här. Vi deltog med en föreläsning av Eva Björklund om 
Kubas ekologiska hållbarhet och ett välbesökt bokbord.      Zoltan Tiroler


