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Uppsala firade De 5 i frihet 
Det var den 23 maj med fest och tal.

Kubas ambassadör inledde. Tomas Widén gav 
sin förstahandshistorik om kampanjarbetet. 
Torbjörn Björlund och Jeanette Escanilla 
berättade om sitt möte med René. De 
40 som kom var glada, men alla de som 
uteblev missade en lyckad kväll. På 1 maj 
talade Svensk--Kubanskas Oskar Lilja på 
Vänsterpartiets samling.         Gábor Tiroler 

Claudia på turné i Norden
Sedan drygt ett år är Claudia García 

kubanska vänskapsinstitutet ICAP:s ansvariga 
för kontakterna i de nordiska och baltiska 
länderna. I april gjorde Claudia sitt första 
besök utomlands och hennes turné i Norden 
förde henne i tur och ordning till Stockholm, 
Varberg, Köpenhamn, Helsingfors, Aalborg, 
Århus, Kolding, Köpenhamn, Malmö, 
Jönköping, Örebro, Karlstad, Oslo, Göteborg. 
Hon var mycket glad över möjligheterna som 
detta gav henne att lära känna våra länder och 
träffa så många Kubaintresserade. 

1 Maj i Jönköping. 
Svensk-Kubanska hade bokbord i 

ABFs tält bland fackföreningar och SAP-
organisationer och fick såväl positiva som 
negativa kommentarer. Vi sålde Che-tröjor och 
delade ut flygblad och nådde nya människor.  
Dagen efter hade vi vår årliga Kultur- och 
romprovningskväll. En rekordpublik med 70 
personer hade en toppenkväll med författaren 
René Vázquez Díaz och ICAPs Claudia 
Garcia. Information om Kuba och rom 
blandades med utsökt mat och dryck innan 
dansen.        Zoltan Tiroler - foto till höger

Claudia García fick i Göteborg tillfälle att lyckönska Ship to Gaza, trålaren 
Marianne, innan den inledde sin resa. Här i samtal med styrman Joel 
Opperdoes. I Göteborg var hon också medaljutdelare i Lilla Fredsloppet i 
förorten Biskopsgården. 

Nedan: Möte i Svensk-Kubanska Föreningens lokal i Göteborg 9 maj. 

I Oslo träffade Claudia Cubaforeningen i Norges styrelse och också 
politiker, fackliga ledare och andra som engagerar sig för Kuba. Första 
kvällen var det mottagning på Kubas ambassad. På bilden till vänster ser 
vi Claudia tala i Frivillighetshuset i Tøyen där ett trettiotal solidaritets- och 
andra organisationer har sin bas. Text & foto: Martin Österlin
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