i Angola och Renamo i Mocambique.
1987 till 1988 ägde de avgörande striderna rum vid
Cuito Cuanavale i södra Angola. Sydafrikanska trupper
försökte inta staden, men lyckades aldrig. Det blev istället
dödsstöten för apartheidregimen. Det sydafrikanska
nederlaget hindrade dem från att uppnå regional hegemoni,
ledde till Namibias självständighet och beredde vägen för
slutet på apartheid i Sydafrika. Slaget kallas för Afrikas
Stalingrad. Precis som Röda Armén visade att nazisterna
inte var oövervinnerliga, så visade kubaner och angolaner
att den vita rasistarmén inte var det heller. Den kubanska
insatsen var helt avgörande. Till det av Sydafrika inringade
Cuito Cuanavale skickade Kuba stridsvagnar, artilleri,
luftvärnskanoner och flygplan samt 50 000 man. En
enorm insats för ett litet land som Kuba. Fidel Castro
kommenterade att den kubanska revolutionen stod på spel.
Medan Sydafrika koncentrerade sig på Cuito Cuanavale
närmade sig kubanska, angolanska och namibiska soldater
Namibia, som hade lämnats utan försvar av rasisterna.
En sydafrikansk officer kommenterade: ”hade kubanerna
angripit Namibia så hade de intagit området. Vi hade inte
kunnat hindra dem.”

”Kubas särskilda plats i våra hjärtan”

I juli 1991 framhöll Nelson Mandela vid ett tal i
Havanna Kubas livsviktiga roll och kubanernas speciella
plats i afrikansk historia och i afrikanska hjärtan.
2012 talade Jorge Risquet, kubansk revolutionär och
ledare för Kubas Afrikainsatser, om banden mellan Kuba
och Afrika:
”Kubanska kämpar kom till förfädernas Afrika för att
kämpa sida vid sida med dess folk mot kolonialism och
den förtryckande apartheidregimen. Under 26 år kämpade
381 000 kubanska soldater i Afrika: Från april 1965 när
Che Guevara och hans män korsade Lake Tanganyika och
fram till maj 1991 när de kvarvarande sista 500 kubanska
soldaterna i Angola återvände hem i triumf. 2 400 kubanska
internationalister förlorade sina liv på afrikansk mark.
Idag skickar vi inte soldater, idag skickar vi läkare, lärare,
ingenjörer och specialister. [...]
Medan omständigheterna förändrats fortsätter Kubas
solidaritet med Afrika och gjorde så en stor insats i kampen
mot Ebola i Västafrika. Den kubanska läkarkontingenten
var i särklass störst: ”vi kan inte se våra afrikanska bröder
lida och stå med armarna i kors inför svårigheterna. [...]
Kubas internationalistiska insatser i Afrika motsäger
alla de som hävdar att relationerna mellan världens länder
och folk är – och bara kan vara - i eget intresse för makt
och rikedomar. Kuba visar att det är möjligt att bygga
relationer grundad på verklig solidaritet och kärlek. Kuba
visar alternativ som tillåter folk att uppfylla sina djupaste
önskningar och att en annan, bättre värld är möjlig.”

En film av Rogelio Paris 2008

Kangamba
Eva Björklund
Den här filmen, som Svensk-Kubanska Föreningen
visade på Zita i Stockholm för ett par år sedan ger en
unik inblick i denna mindre kända sidan av Kubas roll
i världshistorien – stödet till Angola när Sydafrika invaderade efter befrielsen1975 och sedan än en gång på
80-talet tillsammans med massivt beväpnade Unitas rebellstyrkor. Sammanlagt 330 000 kubaner kom till Angolas hjälp, inte alla återvände hem. filmen skildrar slaget
om byn Kangamba 1983, där kubanska soldater under
två veckor med ofattbart mod kämpade för att rädda
både byn och Angolas framtid. Tre år senare besegrades
Sydafrika i Cuito Canavale, vilket blev avgörande för
apartheidsystemets sammanbrott.
Filmen är oerhört gripande, med fantastiska skådespelarinsatser i såväl stridscener som stunderna av kamratskap mellan angolaner och kubander däremellan, det
är det en hyllning till de kubaner som offrade sina liv i
Afrika. Kubas försvarsmakt har bidragit, inte minst med
spektakulära flygscener.

*Fri bearbetning på svenska av en artikel av Isaac Saney
November 2015 publicerad i SACPs (Sydafrikas Kommunistiska
Partis) tidning Umsebenzi Online, 11 november 2015.
Isaac Saney undervisar i historia vid Dalhousie University and
Saint Mary’s University, Halifax, Kanada. Inom kort utkommer
hans bok ”Africa´s Children Return! Cuba, the War in Angola
and the End of Apartheid.”
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