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Moira Méndez

Liberalerna hjälp för
Lyckat Venezuelamöte i Jönköping

40 år sedan slaget i Cuito Canavale,
Sydafrika besegrat

Che 50 år i Bolivia stod på programmet för
Stockholmsavdelningens välbesökta årsmöte den 27
januari. 7 Boliviaresenärer berättade om den stora internationella Che-hyllningen i Valle Grande,.

Svensk-Kubanskas ordförande hos
Ung Vänster Skåne

I mars hade Svensk-Kubanska, Kommunistiska Partiet
och ABF nöjet att hälsa Moira Méndez-Romero från
Venezuelas ambassad välkommen till Jönköping. Liberalernas riksdagsledamot Fredrik Malm drog igång
ett drev mot mötet och ABF pressades för att ställa
in. Liberalerna försökte också få med lokala medier
i hetskampanjen. Effekten blev istället att vi fick ett
mycket välbesökt möte och ABF stod fast. Moira berättade sakligt och kunnigt om situationen i sitt land.
Hon svarade konkret och tydligt på alla frågor. Mötesdeltagarna gick därifrån betydligt klokare om både
Venezuela och Liberalerna.
Zoltan Tiroler

Flygbladsutdelning i Växjö

Kampanjen mot USAs blockad pågår
oförtrutet. Flygbladsutdelning varje månad kring den 17e, februari, mars, april
vid Växjö Bibliotek och Universitet.
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Svensk-Kubanska Föreningen i Jönköping arrangerade ett
mycket välbesökt och uppskattat möte med Tomas Widén,
till 40-årsminnet av de kubanska, angolanska och namibiska
truppernas definitiva seger över Sydafrikas apartheidtrupper.
Den segern garanterade Angolas oberoende och Namibias frigörelse från Sydafrika. Det var apartheids Stalingrad. Några
år senare rasade rasistsystemet, Nelson Mandela blev fri. Och
hans första resa gick av naturliga skäl till Kuba. Zoltan Tiroler

Svensk-Kubanska Föreningen var inbjuden att tala på Ung
Vänster Skånes Distriktskonferens. Den hölls på Kvarnby
Folkhögskola i Malmö. Svensk-Kubanskas ordförande Zoltan
Tiroler talade om Kubas betydelse i världspolitiken. Han fick
rungande, stående applåder av de entusiastiska ungdomarna.
Intresset för Kuba var stort. Det lovar gott för framtiden.
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Uppmaning till Margot Wallström

Vi säger nej till krigshotet mot Venezuela. Margot Wallström – gör allt du kan för att förhindra USAs väpnade
intervention i Venezuela!
Företrädare för sociala rörelser i Sverige överlämnade
måndagen 26 februari ett uttalande till utrikesminister
Margot Wallström och uppmanade henne och Sveriges
regering ”att arbeta med all kraft och beslutsamhet för att

förhindra den väpnade intervention och det krig som USA
förbereder mot Venezuela. Om Sverige kan bidra till att
förhindra kriget mot Venezuela vore det en stor framgång
för freden och något som vi länge skulle minnas med stolthet i Sverige och i världen.”
Se https://youtu.be/8NY9kp8dVxU, video filmad utanför
UD, där Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, läste upp
Vania Ramírez
texten.

Årsmöte med Ambassadörer och Konstauktion

Svensk-Kubanska Föreningens Internationalistiska Årsmöte i Solidaritetshuset, Stockholm, den 10 mars i Drakensalen som för tillfället innehöll en
konstutställlning. Det blev packat med ett 70-tal deltagare, varav drygt hälften ombud från runt om i landet, övriga medlemmar, förtroendevalda och
gäster. Programmet var omfångsrikt. Efter själva årsmötet blev det panelsamtal med Kubas och Venezuelas ambassadörer, Rosario Navas och Milena Santana och Bolivias första sekreterare Isidora Coria, med Vania Ramírez
som tolk. Sedan höll Tomas Widén ett föredrag om Kubas avgörande insats
i Angola för 40 år sedan. Efter en kort filmvisning blev det Festmiddag som
höll på till sent på kvällen.
KONSTAUKTIONEN ÄR ÖPPEN FÖR BUDGIVNING FRAM TILL
30 MAJ. GÅ IN PÅ www.svensk-kubanska.se, där finns katalogen med
alla konstverk och utropspriser.			
Eva Björklund
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Kom med oss i
Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är
ett viktigt stöd för
socialistiska Kuba,
för Latinamerika
& mänskligheten.
Medlemsavgift 300 kr/år

150 kr för arbetslösa,
studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på

www.svensk-kubanska.se

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har
publicerats i www.globalarkivet.se

23

