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Det var det XVII:e Europeiska solidaritetsmötet för 
Kuba. Händelsen ägde för första gången rum i Stockholm, 
i Alviks Kulturhus och sammanföll med Svensk-
Kubanska Föreningens 50-årsjubileum som firades stort 
på lördagskvällen. Men redan  på fredagskvällen hade vi  
fin  välkomstmiddag för de drygt 130 ombuden från över 
30 länder, som  kommit för att  delta i detta mötet för att 
stärkte samarbetet och solidariteten med det kämpande 
Kuba.

En stor kubansk delegation, med Che Guevaras dotter 
Aleida Guevara i spetsen deltog också på Europamötet som 
pågick hela lördagen och halva söndagen.  Hon betonade 
vikten av fortsatt solidaritet med Kuba. Aleida berättade 
också om hur USAs blockad slår mot Kubas folk och 
sjukvård, ibland med dödligt resultat (se Aleidas tal sid 20). 
Univeristetsprofessorn Keith Bolender från Kanada talade 
om USAs Kubablockad och vad som kan förväntas efter 
presidentvalet i USA. Moises Rodriguez informerade om 
de USA-styrda och USA-finansierade grupperna i Kuba. 
Han hade under närmare 30 år infiltererat dessa grupper 
och kunde ge detaljinformation om hur de arbetar och 
deras totala beroende av USA (se intervju sid 14). 

Gail Walker, från Präster för Fred i USA, redogjorde för 
det mångåriga arbetet med att bryta USA:s blockad. Men 
också om hur USAs myndigheter gör allt för att hindra 
deras arbete, ta ifrån dem status som ideell organisation 
och tvinga dem att betala skatt som ett företag, vilket drar 
undan grunden för deras ifnromationsarbete och  bistånd 
till Kuba med de årliga vänskapskaravanerna. 

Med på mötet var också ICAPs vice ordförande Elio 
Gámez - ICAP är Kubas Institut för Vänskap med Folken - 
och den organisation som är alla Kuba-föreningars medpart 

i Kuba, som också organiserar alla 
solidaritetsbrigader. (se sid 32). 

Med var också Gladys 
Ayllon, som chefar för ICAPs 
Euroaavdelning. 

Vi diskuterade i grupper och 
hur vi skulle kunna stärka arbetet 
för att få slut på USAs blockad och 
ockupation av Guantanamo.  

En grupp talade om hur vi 
genom samarbete bättre ska kunna 
sprida korrekt information och 
bemöta mediekampanjerna mot 
Kuba. Här spelar den baskiska 
nyhetsbyrån Cubainformacion en 
viktig roll (https://www.youtube.
com/watch?v=O0r-IXwRSlo). 

I en annan gruppgällde samtalet 
det progressiva Latinamerika 
och i ytterligare en grupp hur 
samarbetet mellan de många olika 
solidaritetsgrupperna kan stärkas.  

Kortare anföranden hölls av 
många ombud. Ett som gjorde ett 
djupt intryck var den ukrainska 
advokaten och människorättskämpen 
Nina Karpachova. Hon talade om 
situationen i sitt hemland men 
också om de 24 000 barn som efter 
Tjernobylkatastrofen fått gratis 
behandling i Kuba och som nu ser 
öriket som sitt andra hemland

     I Stockholm 18 - 20 november

Stort europeiskt solidaritetsmöte för Kuba

Under välkomstmiddagen på Hotel Scandic på fredagkvällen bjöds gästerna på en underbar internationell politisk sång-
konsert med inslag från arbetar-, freds- och frihetskamp i Latinamerika, Europa, Sverige. En klassisk kampsång från gamla 
Sovjetunionen i försvaret mot Hitlers krig, blev allsång som rörde många till tårar.  På fotot Pepe & Mary från Chile, Xavier 
Castro från Ecuador med rysk repertoar och Jan Hammarlund som med Joe Hill fick många i salen att rörda att nynna med.

Riksdagsledamoten för 
Miljöpartiet Marco Venegas 
hälsade deltagarna välkomna 
till Sverige och önskade alla 
lycka till med Solidaritetsar-
betet med Kuba. 
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Den kubanska delegationen i Stora Brommaseln i Alviks Kulturhus,, där Europamötet ägde rum.  Längst till vänster Elio 
Gámez, sen Aleida Guevara som vänder ryggen till för att samtala med Keith Bolender. Till höger Moisés Rodríguez, Gladys 
Ayllon och Luis Morron, ICAPs Nordenavdelning. I mitten Jesus Garcia från Kubas ambassade i Sverige, 

Vår enastående köksbrigad 
hade lagat jättegod mat i flera dar och ser-
verade med professionell effektivitet.  
Lunch och middag och fika, kaffe och dricka 
hela tiden, allt ordnades i samarbete med 
Kubaner för Kuba i Sverige.

Ordförande Martin Österlin
Svensk-Kubanska Föreningens ordförande, 
(röd skjorta på fotot) som i ett halvår lett 
förberedelserna för detta stora Europamöte, 
var också mötesordförande under de två da-
garna. Här diskuterades slututtalandet och 
antogs, för fortsatt samarbete i Kubasolida-
riteten och  kraven:

USA måste häva blockaden!
Lämna Guantanamo!


