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Sista veckoslutet i april strålade vi samman i Helsingfors, 
nästan 30 företrädare för Kubasolidaritetsföreningarna 
i Norden: Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland 
samt Irland. Och med en av De 5, Fernando González 
tillsammans med Gladys Ayllón och Claudia García, 
Europa- respektive Nordenansvariga på Icap, Kubas 
Institut för vänskap med folken. 

Den fantastiska segerglädjen över att alla De 5 nu 
frigivits inspirerade mötet till nya tag och stärkt samarbete 
för nästa mål, Befria Kuba från USAs blockad.

Mot blockaden – mot massmedias desinformation 
- informera om Kubas verklighet

Fernando González, som nu också är en av tre vice 
ordförande för Icap inledde och tackade våra föreningar 
för den aktiva kamp vi fört under så många år för Frihet 
för De5. Och uppmanade oss att hålla ångan uppe och nu 
koncentrera oss på att befria Kuba från USAs kriminella 
blockad.  

De diplomatiska förbindelser som Kuba och USA nu 
förhandlar om är ett viktigt steg, men blockaden ligger i 
sin huvudsak kvar och utgör en väldig hämsko för Kubas 
nödvändiga ekonomiska utveckling. Vi måste sprida 
budskapet om det lidande blockaden orsakar Kubas folk, 
men också om det kubanska samhällets utveckling, den 
kubanska verklighet som visar att även med den hämsko 
blockaden utgör är en bättre värld möjlig när folket har 
makten.  

Fernando på Finlands Sociala forum 
På lördag eftermiddag talade Fernando på forumet som 

pågick under veckoslutet. Det lockade mycket folk, och 
många frågor, ungefär desamma som på presskonferensen 
i Stockholm se sid 24.

Den 17e varje månad: USA häv Blockaden!
Vi kom överens om att den 17e varje månad ordna 

möten, demonstrationer, utställningar etc mot blockaden, 
och särskilt den 17 september, för att påminna Obama om 
löftet att häva blockaden.

Översätta Svensk-Kubanskas Blockadbok som inne-
håller allt man behöver veta om USAs blockad och övriga 
aggressioner mot Kuba till de nordiska språken. 

Dela med oss till varandra konkreta exempel på hur 
blockaden slår mot Kuba och våra länder.

I görligaste mån samordna föredragsturnéer med 
kunniga kubaner. Och informera om ALBA.

Och en facebookgrupp så klart, med mycket mera
Och att nästa Nordiska möte ska äga rum i Norge 2017

Nordiskt Kubamöte i Helsingfors

Mot USAs blockad!
Eva Björklund

Sett till befolkningen är Islands Kubaförening den största 
med 50 medlemmar, här företrädd av Rosa Eywindardottir


