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Mediekriget mot Kuba
Den jättelika spanska mediekoncernen PRISA finns i 

23 spansk- och portugisisktalande länder. Flaggskeppet 
är dagstidningen El País. Sedan flera år driver PRISA ett 
mediekrig mot det progressiva Latinamerika, främst Kuba 
och Venezuela. 

Blockaden drabbar flygresenärer
Passagerare som flyger till Kuba med Virgin Atlantic kan 

inte längre boka sina biljetter på nätet. Inte heller kan de 
utnyttja intjänade bonuspoäng. De måste ringa ett särskilt 
telefonnummer hos Virgin. De nya problemen har uppstått 
sedan företaget gått samman med USA-baserade Delta.

USA anklagar Kuba för penningtvätt
USA har många listor där de tar sig friheten att döma 

andra länder och tala om för dem hur de ska agera. 
En av dessa listor är över länder som påstås ägna sig åt 
penningtvätt. Förra året var Kuba inte med på listan över 
”huvudsaklig penningtvättarnation”. Några belägg eller motiv 
för varför Kuba förs upp på listan för 2016 ges inte. Det kan 
nog hänföras mer till de politiska vindarna i Washington än 
något som hänt i Kuba.

Kuba bygger sin första moské
Sedan 2015 har Kubas ca 10 000 muslimer samlats för 

bön i ett hus i Centro Habana där det funnits tillgång till 
koraner på spanska och arabiska. Nu ska Havanna bygga sin 
första moské, och det ska ske i Gamla Havanna.

Jiddisch-Kubansk Opera
Det är inte varje dag en kan stöta på en Jiddisch-

Kubansk Opera. Men Frank London, The Klezmatics, den 
internationellt kända klezmerorkestern (traditionell sekulär 
judisk musikgenre), har komponerat en sådan opera. Den 
grundar sig på en 86 år gammal jiddischdikt om Hatuey, den 
Taínohövding som ledde motståndet mot de första spanska 
kolonisatörerna i Kuba. Operan har premiär den 3 mars i 
Havanna.

Gemensamt bemötande av terrorism
I FNs Säkerhetsråd uppmanade Kubas representant till ett 

gemensamt och samordnat svar på terrorism, inte ensidiga 
aktioner och dubbelmoral.   I debatten mellan de 15 staterna 
i Säkerhetsrådet noterade Kubas FN-representant, Anayansi 
Rodriguez, att Havanna stöder en överenskommelse mot 
detta gissel och uppmanar till en global konferens för att 
arbeta fram åtgärder mot det. 

Barnens hälsa garanteras
Närmare en halv miljon barn kommer att få oralt 

poliovaccin mellan februari och april som del av den 56e 
kampanjen mot polio. Vaccinet ges vid landets vårdcentraler. 
Över hälften av barnen är under tre år, medan drygt 100 000 
är nio år och får en påfyllnadsdos i april.

Kuba förbättrar villkoren för mödrar
Ny lagstiftning har antagits för att utöka skyddet för 

arbetande mödrar. En av anledningarna är att barnafödandet 
de senaste tre årtiondena inte har överstigit 2,1 barn per 
kvinna. Samtidigt är nu medellivslängden 78,45 år. Dessa 
siffror är väl jämförbara med världens rikaste länder och man 
har problem med en åldrande befolkning. 

Världshistoriens längsta blockad 
Idag för 55 år sedan, 7 februari 1962, utökades USAs 

blockad mot Kuba till att innefatta så gott som all import. 
Redan i oktober 1960, kort efter revolutionens seger 1959, 
införde USA ekonomiska, kommersiella och finansiella 
begränsningar. På 1990-talet, efter Östblockets fall, skärptes 
blockaden ytterligare och skrevs in i USAs lagstiftning. 
Det betyder att enbart Kongressen kan lyfta den, trots att 
utrikespolitiken i vanliga fall utövas av presidenten. 

WHO prisar Henry Reeve-brigaden
Världshälsoorganisationen (WHO) gav vid sitt 140e 

styrelsemöte enhälligt priset till Dr Lee Jong-wooks Minne till 
Kubas internationella brigad ”Henry Reeve”, som består av 
läkare som specialutbildats för att hantera katastrofsituationer 
och allvarliga epidemier. 

Hamnar Florida hotas
Sedan Floridas guvernör, Rick Scott, hotat med att skära 

ner fonder till hamnar i regionen som har kommersiella 
förbindelser med Kuba, så har hamnen Port Everglades 
i Fort Lauderdale upphävt planerna på att skriva på en 
överenskommelse med Kuba. 

 ”Kuba” och ”Castro” tänder rödljus
USA-företaget PayPal, för elektroniska ekonomiska 

överföringar, hindrar betalningar som innehåller ordet ”Kuba” 
eller ”Castro”, enligt journalisten Mark Frauenfelder.   ”Min 
fru Carla Sinclar är redaktör på Wink Books. Igår använde hon 
PayPal för att betala Ben Mark hans arvode för recensionen 
av fotoboken ”Castros Kuba: En amerikansk journalists 
insides betraktelse av Kuba 1959-1969”, publicerad på 
förlaget Taschen.” 

Kubas läskunnighetsrevolution 
Det låter som en saga. Tusentals unga, ivriga frivilliga 

beväpnade med bara böcker, pennor och fotogenlampor ger 
de sig ut på den kubanska landsbygden med ett gemensamt 
mål: att lära sina landsmän att läsa och skriva. Detta är vad 
som hände under 1961 års läskunnighetskampanj, och något 
som jag blev fascinerad av efter ett besök i landet.

Återuppbyggnaden i Guantánamo
Hittills har 70% av alla bostäder som drabbades av 

orkanen Matthew i oktober, reparerats. Det betyder 29 600 
hem, till stor del tack vare ansträngningarna från kubanska 
staten som levererat material och byggbrigader.

Kubaner hjälper fattiga i Chicago
Kubanska experter ska nu samarbeta med lokala 

specialister i Chicago för att ge hälsovårdsrådgivning i 
några av stadens fattigaste områden. Detta tillkännagavs 
från diplomatiska källor i Kuba. Initiativet är del av 
samarbetsprojekt mellan University of Illinois och Kubas 
Hälsovårdsministerium. 

Nya USA-böter för företag
USA har ännu en gång bötfällt företag som de påstår 

agerar mot USAs rättsvidriga blockad. Denna gång är det 
den ideella organisationen Política Responsable hacia Cuba 
(ARCPF) och den kanadensiska banken Toronto Dominion 
som drabbas av bannbullan. De båda företagen bötfälls med 
ca 100 000 respektive 1 000 000 kronor.

Och så vidare ...

Ett axplock, Läs mer på Hemsidan 
www.svensk-kubanska.se

I Kubatidskriften rymmer vi bara en bråkdel, se ständigt 
nyhetsflöde på vår hemsida. Detta är bara några aptitre-


