Kubasolidariteten i handling
Axplock december-februari 2015-16
Den 17:e vid Uppsala Centralstation

Där delade Uppsalaavdelningens Patrik, Tord, Monika och
Omar ut flygblad den 17e varje månad sen oktober. I januari
blev det den 18e. Eskilstuna har också varit ihärdiga, och delat
ut varje månad sedan oktober, liksom Stockholm.

Kampanjen för frihet för Ana Belen

Den 15e december skickade Svensk-Kubanska Föreningen och
Cubanos por Cuba brev till president Obama med vädjan om
frigivning för Ana, och i väntan därpå, bättre fängelsevillkor.
Många av oss har också under hösten personligen skickat
sådana brev. Vi skickade också personliga nyårshälsningar till
Ana i januari och från Uppsala avdelningen m fl gick det iväg
födelsedagshälsningar till den 28e februari. Så gjorde även
Svensk-Kubanska Föreningen och Cubano por Cuba.
(se Kuba 4.15 om Ana Belen, livstidsdömd för spioneri)
Omar Gutierrez

Malmö ordnade stor fest för att fira Revolutionssegern 1 janauri 1959
& José Martis födelsedag 28 janauri 1853.
Den välbesökta festen – 75 inräkande - hölls den 6
februari på Sofielund Folkets Hus. René Vazques Diaz,
öppnade med tal om hur mycket USAs fortfarande
pågående kriminella blockad kostar Kuba, och Ola Nilsson
m fl fyllde på.
Musiken dominerade festen med många lokala
trubadurer: Gabriel Perez Santiago, Jorge Alvarez (Växjö),
Marcela Borda, Teresa Hernández (Hörby), Popol-Vuh,
Cafuzo, Håkan Larsson, Galo Espinoza (Lund).

Elizabeth Maturana

På Kulturnatten i Växjö 30 januari:
Häv Kubablockaden!

Lokalgruppens Alicia Bellmar vid bokbordet och vi andra
delade flygblad mot USAs blockad. Juan Carlos Sepulveda
30

Hållbara Kuba i Sundsvall

Jan Strömdahl presenterade den 6 februari den nya
upplagan av sin bok ”Kubas omställning till ekologisk
hållbarhet” för en mycket intresserad publik. Medarrangör
var Folkuniversitet i Västernorrland. Bertil Olsson.
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