Kubadag på Blekinge
Folkhögskola
Betty Möller & Ola Nilsson, text & foto
Det var den 6 november 2017. Rektorn Bertil bjöd
välkommen till omkring 90 elever och personal och oss,
de två föreläsarna. Därefter lämnade rektorn över ordet.
Ola inledde med en presentation av Kubas historiska
utveckling och svar på frågan: ”Varför Revolution
i Kuba?”. Det blev mycket uppskattat. Han började
med José Martí och fortsatte med Batistas förtryck
och kupp, Moncadaattacken och fängslandet av Fidel
Castro, frigivningen och Fidels eget försvar. Och Fidels
återkomst med Che och de andra. Befrielsekampen och
Revolutionssegern Nyårsnatten 1958-59.

Sjukvård, Utbildning, Internationalism
Betty berättade – också mycket uppskattat - om sjukvården
i Kuba, om utbildningen av läkare och solidariteten med
andra länder i form av läkarvård, ögonoperationerna mot
gråstarr i stort sett hela Latinamerika. Om forskningen
med förhinder på grund av USAs blockad; Framtagningen
av mediciner mot cancer, HIV/Aids, diabetes, mot
hudförändringar; Om utbildningssystemet och gratis
skolgång för alla; Om brigaderna, språkstudierna i spanska
i Cienfuegos, Kuba, via Svensk-Kubanska Föreningen
eller Kvarnby Folkhögskola.

De okända Tjernobylbarnen väckte känslor
Vi berättade om
hur Kuba tog hand om de
strålskadade Tjernobylbarnen. Och om hur Sverige
genom ambassadören i Chile, Harald Edelstam, efter
militärkuppen 1973, tog hand om och räddade Kubas
ambassad och hundratals latinamerikanska flyktingar från
militären. Dock var det endast en som visste vem Harald
Edelstam var.
Vi informerade om orkanen Irmas framfart över Kuba
och insamlingen till återuppbyggnaden. Avslutningsvis
fanns tid för frågor och många rörde USAs militärbas i
Guantánamo, kommunistpartiets roll och USAs blockad.
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Fler frågor om brigader och språkstudier
Efter mötet kom det fler frågor om både brigaderna och
spanskstudierna i gruppsamtal eleverna emellan. Vi hade
också ett bokbord, där vi sålde Jan Strömdahls bok, Chealmanackor, Kubas grundlag och visade ett exemplar av
blockadboken och hälsoboken. Jag delade ut flygblad om
Brigaden med programmet, medlemsansökningsblanketten
och broschyren om blockaden.

Nöjd rektor & lärare
Rektorn och Ulrika Berg var nöjda med upplägget, att vi
kompletterade varandra och att vi varvade. Det var mycket
om Kuba som de inte visste. Skolan bjöd på Kubasoppa –
svart bönsoppa med bröd. Vid 6-tiden spelade Kubabandet
”La Barriada” och kvällen avslutades vid 8-tiden.
Dagen därpå hade Betty ett långt samtal med en av
lärarna, om brigaderna, hon vill med på brigad till Kuba och
december passar henne bra, hon hade många frågor men
skulle på lektion och Betty hänvisade henne till SvenskKubanska Föreningens hemsida, med telefonkontakt och
all information som finns.

Bara förhärskande information i läsesalen
I läsesalens bokhylla upptäckte Betty en del utskrifter om
Kuba, bl a Utrikesdepartementets information och Lars
Palmgrens ETC reportage och informerade rektorn om att
Eva Björklund bemött Palmgren, men refuserats av ETC,
dock kan det läsas på Svensk-Kubanskas hemsida.
Hon överlämnade bildkrönikan och en Kubatidning
med kontaktspalten, och sa att det går att prenumerera och
bli medlem. Och att hemsidan uppdateras kontinuerligt
med nyheter från Kuba. Rektorn sa att han kommer
att ta upp tidning, bildkrönika och Svensk-Kubanska
föreningens hemsida på nästa kollegium, han tror att det är
många som vill veta mera om Kuba. Summa Summarum:
Det blev en lyckad vistelse på Blekinge Folkhögskola.
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