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USA måste häva blockaden!
Flygbladsaktioner och möten har ägt rum på 
flera håll. Svensk-Kubanska i Växjö hade 
möte med Louise och Martin Österlin den 
17.10, fullsatt Växjö Bibliotek. Och delade 
ut flygblad vid entrén. 
Stockholmsavdelningen har haft möte med 
riksdagsledamöter 17.9, och flygbladsutdel-
ning på Sergels Torg 17.9, 10, 11. 
Aktioner har ockås ägt rum i Eskilstuna, och 
Uppsala. Se även Blockadbloggen
https://stoppablockaden.wordpress.com/

finns inga hyrbara kubanska båtar i den storleksklassen. 
Jag valde en katamaran på grund av det ringa djupgåendet, 
det passar för Kubas grunda havs- och skärgårdsområden 
och har samtidigt generösa utrymmen för social samvaro.

Kryssningen startar i Cienfuegos Annandag Jul och 
nyår firas i Trinidad. Sedan fortsätter vi motsols via bl.a. 
Manzanilla, Santiago de Cuba, Baracoa, Cayo Coco, 
Varadero, Havanna, San Antonio, Surgidero de Batabanó, 
Isla de Juventud, Cayo Largo och åter till Cienfuegos.

Deltagarna kan välja att vara med en eller flera veckor 
och alla bildar den besättning som tillsammans sköter 
segling, navigering, proviantering och matlagning. När 
detta skrivs står knappt 50 personer med olika kunskaper 
och erfarenheter på besättningslistorna och det finns plats 
för några till under vissa av den 16 veckor långa seglatsen.

Syftet med expeditionen är att lära känna den kubanska 
övärldens natur, kultur och levnadsvillkor. Vi kommer att 
dokumentera på olika sätt i filmer, målningar, artiklar, 
böcker etc. Vi kan också utveckla nya svensk-kubanska 
relationer. Priset för en andel i båthyran är 40 EUR per dag 
och person

Om du är intresserad av att delta, kontakta Jan 
Strömdahl, jfstromdahl@gmail.com, +4670 4388841

Expedición
CUBA MARITIMA

Från jul 2916 till påsk 2017 seglar vi runt Kuba med en 
katamaran som rymmer 8-10 personer. Jag har hyrt båten 
i Cienfuegos av ett spansk-tyskt företag, Alboran, för det 

Kuba i Bokmässans Tidskriftshörna
Som vanligt, och med hjälp av Göteborgsavdelningen 
kunde vi presentera Kuba på bokmässan. I år var ämnet 
Jan Strömdahls bok om Kubas hållbara utveckling 

Möte på Växjö Bibliotek 17.10
foto Martin Österlin

Svensk-Kubanska som varken fick programpunkt eller bokbord på ABF 
Stockholms ”Socialistiskt Forum”, ockuperade ett bord i ”farstun”. Vi 
delade ut massor av flygblad och sålde ett dussin böcker om Nya ”Kubas 
omställning”. Se även PS sid 10. Foto: Jan Strömdahl

Jan Strömdahl i Tidskriftshörnan, 
foto Martin Österlin
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