Varför stöder vi Kuba?
Varför är vi med i Svensk-Kubanska?
Du som protesterar mot USAs mördande Kubablockad
och rättsvidriga ockupation av Guantánamo,
Du som stöder kubanernas rätt till självbestämmande,
Du borde vara med i Svensk-Kubanska

Svensk-Kubanska Föreningen

Visar att en annan värld är möjlig.
Där ditt människovärde inte bestäms efter hur mycket pengar du har.

Zoltan Tiroler, ordförande
kubajonkoping@hotmail.com
Solidaritetsrörelsens Hus
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
tel 08 - 31 95 30
info@svensk-kubanska.se
Tidskriften Kuba
eva.bjorklund@bostadslaget.se

Kuba

Lokalavdelningar

Är ett föredöme, ger hopp till fattiga och förtryckta.

GÖTEBORG: Agneta Sundin,
Claudio Alvarez
svensk.kubanska.goteborg@gmail.com
JÖNKÖPING: Zoltan Tiroler,
kubajonkoping@hotmail.com
SKÅNE, Malmö: Elizabeth Maturana
elizabethmaturana@hotmail.com
NORRKÖPING: Marta Gutierrez,
martagutierrez@hotmail.com
STOCKHOLM: Rolando Zanzi
r_zanzi@hotmail.com
svenskkubanska.sth@speedmail.se
UPPSALA: Gabor Tiroler, gabor@nnn.se
VÄSTERÅS: Björn Berggren,
bjorn.berggren@passagen.se

Kuba

Kuba
• Är enda landet i världen som lyckats stå emot USAs aggression i snart 60
år (invasion, blockad, terrorattentat, mord, kemisk- och biologisk krigföring,
mediemanipulation).
• Satsar sina resurser på vård, skola, omsorg. Barn, ungdomar, ingen lämnas
utanför, alla får tillgång till utbildning, kultur, trygghet, hälsovård, skydda liv vid
naturkatastrofer
• Är ett föredöme i jämställdhet. Kvinnor har 50% av parlamentet, majoritet på
chefsposter. Och föredöme när det gäller att bekämpa diskriminering, rasism, homo-,
bi- och transfobi.
• Är ett föredöme i ekologiskt hållbar utveckling. Bäst i världen på att uppnå både
ekologisk hållbarhet och högt levnadsnivåindex enligt Världsnaturfonden.
•Är bäst i världen på bistånd. Tiotusentals läkare, tekniker, lärare arbetar i de fattigaste
länderna i de mest avlägsna områden. Först på plats vid översvämningar, jordbävningar,
ebola. Ett litet, fattigt land, men en jätte internationellt. Solidaritet; de delar med sig av
det lilla de har, inte det de har över.
• Är nödvändig för Latinamerikas samarbete och integration. Motor i processen.
• Backar inte från sina principer, kosta vad det kosta vill (hade kunnat bli av med
blockaden om de givit upp sin självständighet). Försvarar internationell rätt.
• Säger sanningen i internationella fora. Står upp för medmänsklighet.

Kubanerna sätter stort värde på vår solidaritet, det moraliska stödet.
• Att blockaden pågår är en skam. En krigshandling och kollektiv bestraffning av ett
helt folk, ett brott mot internationell rätt. Drabbar den kubanska ekonomin oerhört hårt.
• Att USA ockuperar Guantánamo är en skam.
• Att USA investerar många tiotals miljoner dollar per år på undergrävande
verksamhet i Kuba är en skandal.
Och vi behöver Kuba!
Det vore ett dråpslag mot vänstern och alla progressiva i världen om kapitalet skulle
återta kontrollen.. Gör skillnad - bli medlem!
Svensk-Kubanska Föreningen är partipolitiskt obunden och ställer inga krav på aktivitet.
Ett medlemskap är i sig en viktig handling. Välkommen!

USA måste häva sin rättsvidriga Kubablockad!
Trots att media sprider att USA hävt sin ekonomiska blockad, pågår den hårdare än
någonsin. Av fruktan för mångmiljonböter till USA vågar få banker göra affärer med Kuba.
Ett litet men talande exempel: Nordeas partner Credit Suisse vägrar föra vidare SvenskKubanska Föreningens bidrag till MediCuba i Schweiz, eftersom de stöder kubansk medicinframställning. Innan Credit Suisse återförde pengarna till Nordea behöll de själva 20.000.

Blockaden kväver Kubas ekonomi
• Kuba vägras exportera till USA. • Med få undantag får USA-företag inte sälja till Kuba
• Kubansk import från andra länder får inte innehålla mer än 10% komponenter från USA
• Andra länder får inte importera något från Kuba med mer än 10% innehåll från USA
• Fartyg som angör hamn i Kuba släpps inte in i USA förrän efter 180 dagar
• Banker i Europa tvingas ”böta” miljarder till USA om de gör affärer med Kuba
• USAs ambassader spionerar för att hitta de som handlar med Kuba.
Eva Björklund
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Lokalgrupper,
Kontaktpersoner:
AVESTA Lars Steiner, 073 - 040 93 41
brovallen@hotmail.com
BODEN: Anna-Greta Wallmark,
anna-greta.wallmark@bredband.net
ESKILSTUNA: Tomas Widén,
tomas.viden@eskilstuna.se
HALLSBERG: Göte Mölleby,
g.molleby@gmail.com
HALMSTAD: Anna Kroona
annakroona@hotmail.com
HELSINGBORG:Lars Nilsson
lasse_rsu@hotmail.com
HUDIKSVALL: Thomas Thornell,
thomas.thornell@telia.com
HULTSFRED: Rolf Lif, 0495-41967
KARLSTAD: Adam Maxe,
adam_vikingen@outlook.com
KRAMFORS: Jan Wallin, 0612-14882,
520222.janne@gmail.com
LULEÅ: Jan Englund, 0920-65952
jan.g.englund@gmail.com
LYSEKIL: José Hernández,
jose.hernande2telia.com
PAJALA:Reino Edsberg, 0727-409410
SKELLEFTEÅ: Sune Marklund
0910-779868
SUNDSVALL: Bertil Olsson,
bertil.olsson@bredband.net
UDDEVALLA: Eva Jaksjö,
eva.jaksjo@tele2.se
UMEÅ: Daniel Thomsson, 0709 646066
gluntensvag@hotmail.com
VÄXJÖ:Juan Carlos Sepúlveda
coto55@hotmail.com
ÖREBRO: Gun Lundqvist
gun_lundqvist@hotmail.com
ÖSTERSUND: Inga-Karin Bergman,
ingakarin.bergman@gmail.com
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