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KubaSolidaritet vår
& sommar 2017
Den 17 juni ordnade Latinamerikanska organisationer i
Växjö ett stort möte till stöd för Venezuela och fördömde
Donald Trumps uttalanden mot Venezuela och Kuba.
Det var Svensk-Kubanska Föreningen, Bolivianska
Kulturcentrat och Foro Latinoamericano i Växjö hade
kallat till detta välbesökta med ALBA-ambassadörerna
Milton Soto, Bolivia, Anita Escher, El Salvador och
Milena Santana, Venezuela. Kubas ambassadör kunde inte
vara med på grund av sjukdom.
Venezuelas ambassadör fick ta emot ett uttalande
undertecknat av de tre organisationer. Det
stöder
president Maduros regering i ansträngningarna för att
valet till grundlagsförsamling ska kunna genomföras, och
framhåller vikten av den latinamerikanska integration
som ALBA-länderna främjar. ALBAs betydelse framhölls
också av de tre ambassadörerna, och den gemensamma
transaktionsvalutan SUCRE, för handeln sinsemellan. De
uttalade också sitt starka fördömande av USAs försök att
driva fram en kupp och störta regeringen i Venezuela.

Och den 27 Maj under Växjös ”Vårstad” satte SvenskKubanska upp sitt Informationsbord och Upprulle, tillsammans med Kubas och Venezuelas fanor på Stortorget, och
delade ut flygbladen som kräver att USA måste häva sin
Kubablockad! Juan Carlos Sepúlveda

Res till Kuba med Solidaritetsbrigad!
61:a Nordiska Brigaden Jul & Nyår 2017-18, 18 december - 7 januari
Kuba-brigad med kubanska arbetare och studenter och kubavänner från länder i Norden. Produktivt solidaritetsarbete,
studiebesök, föredrag, musik, dans, sol och bad. Rundresa i Kuba. Ditt livs upplevelse! Alla åldrar är välkomna!
Besök vår hemsida www.svensk-kubanska.se.För mer information: info@svensk-kubanska.se, tel 08-31 95 30
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Stockholm En heldag för Moncada
Lördagen den 29 juli blev det en lyckad hyllning
till den kubanska revolutionens startpunkt. Den
inleddes med musik och dans på ett soligt Sergels
torg, där kubanska fanor, Che-fanor och många
banderoller lyste upp torget med alla sina färger
Flygblad med information om Moncada-anfallet
och den 26 Julis historiska betydelse och behovet av
att stärka solidariteten med Kuba delades ut. Korta
appeller varvades med musik. Tangodansarna José
Luis Delbono & Birgitta Lundberg, liksom Xavier
Castros sånger rönte varma applåder.
Hyllningen fortsatte sedan med fest på
Solidaritetshuset. Det vackra vädret inbjöd till
mingel och förtäring i trädgården, där man även
spelade in en kort video för att stödja Venezuelas
folk inför det förestående valet den 30 juli.
Vid själva festen inne på Solidaritetshuset
berördes deltagarna av anförandena av Kubas
konsul och Venezuelas ambassadör. Gruppen
Wayra manade till allsång innan dansen kom
igång. På det hela taget en lyckad heldag för
Moncada, med tid för både eftertanke och glädje.
Vania Ramírez León

Che lever - Kampen fortsätter!
Den 6 juni inbjöd Stockholmsavdelningen
och Che50Kommittén till ”En dag för Che”, med
Sommarlunch på Solidaritets-huset. Det var starten
på vår kampanj för att hylla Che inför 50:e årsdagen
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Tango på Sergels Torg drog många åskådare, många hängde på
staketen runt om på övre plan.
Foto Murat Kuseyri

av 8 oktober 1967, hans sista dag i livet, i Bolivia, där han
mördades av CIA. Vår Che-kampanj återkommer med en rad
aktiviteter i höst, fram till kulmen den 8 oktober med stort möte
i Z-salen, ABF. På fotot, arrangörerna av ”En dag för Che”, där
ett drygt 40-tal Kubavänner deltog. Foto Maria Lupe Díaz
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