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Svensk-Kubanska Föreningen 50 år
Eva Björklund
Föreningen grundades hösten 1966 på Cronopius, Spanienfrivilligas klubblokal i 
Stockholm. Vi hade startat förberedelserna hösten 1964 och ett till förberedande möte 
ägde rum i maj 1966.  Många av grundarna var kända kulturarbete, bl a från Aftonbladets 
kultursida, som Sara Lidman, Jan Myrdal, Svante Foerster, Jacob Branting, Conny 
Andersson (Spanienfrivillig), Gunnel Törnander, Artur Lundqvist, Carlo Derkert, Gun 
Kessle, Paco Uris (spansk flyktning, poet, översättare), Bengt Hellgren m fl. Där fanns  
min arkitektkollega Eva Asplund också med. Föreningens första demonstration ägde 
rum i Stockholm den 8 oktober 1967, för Che Guevara. Sedan kom arbetsbrigaderna till 
Kuba, böcker skrevs, 1970 började vi ge ut Kubabulletinen, numera Tidskriften. Och på 
den vägen är det. Nu kraftsamlar vi mot USAs blockad.          

Stort europeiskt solidaritetsmöte i Stockholm 

Vartannat år samlas de europeiska Kubasolidaritetsorganisationerna till möte för att 
utbyta erfarenheter och stärka samarbetet för vänskap mellan folken i Europa och 
Kuba och  kampen för Kubas rätt till självbestämmande, mot USAs fientligheter och 
förhärskande mediers desinformation. I år har turen kommit till Svensk-Kubanska 
Föreningen att stå värd för detta möte. Det kommer att äga rum den 19-20 på Alviks 
Kulturhus. Vi räknar med omkring 130 deltagare från de flesta länder i Europa, och 
från Kuba representanter för ICAP, Kubas Institut för Vänskap med folken. Vi kom-
mer att behöva mycket hjälp av alla Kubavänner för att genomföra detta, ordna med 
mat, tolkning, ledsagning mm. och  tillsammans med våra gäster fira 

Svensk-Kubanskas 50-årskalas lördag 19.11              

USAs Kuba blockad pågår över hela världen
Trots löftet i december 2014 att häva blockaden förlängde Obama i höstas stämplandet 
av  Kuba som ett hot mot USAs säkerhet. Det behövs för att  de ekonomiska sanktio-
nerna mot Kuba ska vara lagliga i USA. Utländska företag och banker som handlar med 
Kuba riskerar fortfarande att tilldömas mångmiljardböter till USA eller utestängas från 
USA-marknaden. Länder som får bistånd från USA berövas det om de handlar med Kuba 
osv .Detta försvårar all Kubas handel, importen blir dyrare, exporten får sämre betalt. 
Blockaden har kostat Kuba över 800 miljarder US$. Alla världens länder - utom Israel - 
kräver i FN att USA ska häva blockaden. 
Att den är ett brott mot folkrätten är ovidkommande för USA , liksom så många andra 
brott mot som USA begår. Ett av dem är USAs tortyrlägen på ockuperad kubansk mark i 
Guantánamo.  Blockaden måste hävas och Guantanamoområdet återlämnas till Kuba. 

Maria Adlercreutz’ 
Stipendiefond 
Dags att söka stipendium 
för främjande av studier och information kring Kubas 
ekologiskt hållbara utveckling.

För ansökan nu under våren gäller att den ska vara inlämnad 
senast 30 april, 
och för hösten senast 30 september. 

Kolla stadgar och information på
www.svensk-kubanska.se 
Där kan du ladda ner stadgar och ansökningsblankett och mer 
information om vilka kriterier som gäller och vad du kan söka 
för.
Eva Björklund


