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Av hela vårt hjärta vill vi tacka dig för den inspiration 
och det hopp du och Kubas revolution givit oss, i kampen 
för Martís och Bolivars Amerika, och för en bättre värld 
för alla folk.

Du såg din livsuppgift klar när USAs raketer slog ner 
på Sierra Maestras fattigbönder för att komma åt gerillan, 
och skrev till Celia Sanchez: ”När detta krig är över börjar 
för mig ett mycket längre och större krig: det krig som jag 
kommer att föra mot dem. Jag inser att detta kommer att bli 
mitt verkliga öde.”

Och 1960 talade du om José Martís framsynthet: ”Se 
hur Martí i verkligheten var en genial revolutionär som år 
1895 insåg imperialismens utveckling redan innan USA 
hade börjat manifestera sig som en internationell stor-
makt”.

Så blev också du och Kuba den internationella solida-
ritetsrörelsens andliga upphov. Med din osvikliga kompass 
för folkens, naturens och mänsklighetens rätt till överlev-
nad blev du vårt rättesnöre, liksom ditt mod, djärvhet och 
framsynthet, att göra det nödvändiga.

Desto mer så, som orden blev handling, lilla fattiga 
Kuba blev den internationella solidaritetens stormakt, inte 
för att lägga beslag på andras länder, naturtillgångar och 
arbetskraft, utan bistå dem i kampen för frihet, oberoende 
och rättvisa.

Det kunde USA inte tillåta, och trodde sig kunna un-
derkuva Kuba. Ledd av din orubbliga övertygelse kunde 
Kubas folk i över 50 år stå mot USA-imperialismens mi-
litära, ekonomiska och propagandakrig och hot, till värl-
dens förvåning. Och dessutom frikostigt dela med sig av 
sina begränsade resurser till andra folk. Och i enastående 
solidaritet slöt 300 000 kubaner leden med Angolas folk 

för att med din geniala militära ledning besegra Sydafrikas 
apartheidregim.

När Sovjetunionen och Warsawapakten föll ihop och 
Kuba utsattes för dubbel blockad, kunde du ingjuta hopp 
i den extremt svåra tid som följde. Kuba stod så gott som 
ensamt och förlorade nästan all sin internationella handel, 
men vägrade ge upp. Vi i den internationella solidaritetsrö-
relsen med Kuba kunde också tro och hoppas.

Vi förstod den historiska betydelsen av Kubas motstånd 
och överlevnad och inspirerades till utvidgad och intensi-
fierad solidaritet. Det var svåra år, mycket sattes på prov, 
men Kuba och solidariteten överlevde och stärktes.

När Venezuela med Hugo Chavez inledde sin Boli-
varianska revolution, var du och Kuba ett självklart stöd,  
avgörande för att bryta informationsblockaden kring kup-
pen 2002. Så fick Venezuelas folk och världen budskapet 
att Chavez inte hade avsagt sig sitt presidentämbete, och 
i massiv demonstration tvingade folket kuppmakarna att 
överge presidentpalatset med svansen mellan benen. Hugo 
Chavez kom tillbaka och kunde med Kubas stöd dra igång 
missionerna som lyfte folket ur fattigdom, okunskap och 
ohälsa.

Om Kuba skulle ha gått samma väg som Östeuropa, 
skulle inte Latinamerikas 2000-tal ha blivit så lysande med 
segern över USAs ALCA-projekt, uppbygget av alternati-
ven ALBA, Petrocaribe, Telesur, CELAC inte ha ägt rum. 
Kubas socialistiska strålkraft blev avgörande för Latin-
amerikas andra oberoende och uppbrott från den nyliberala 
politiken.

För allt detta tackar vi dig och Kubas folk.
Ja må du leva! Alltid mot segern!

Tack Fidel, Ledstjärna i världen
Svensk-Kubanska Föreningen, Cubanos por Cuba 13 augusti år 2016


