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Solidaritet i handling  vår-sommar 2018

Jönköpings traditionella säsongsavslutning hölls under gemytliga former med stort deltagande av Kubavänner och 
Musikuppträdande av Mapalé på vårens Kubafest i Jönköping
Som brukligt deltog Svensk-Kubanska i de olika vänstertågen på 1a maj. Bilden visar i Röd Front i Jönköping
Föreningens ordförande var inbjuden att tala på Kommunistiska Partiets sommarläger där intresset var stort. 
Och inbjuden till Bolivias ambassad i samband med firandet av landets 193-årsdag av sin självständighet. 
Givande samtal med representanter för Palestina, Nicaragua och andra. På plats fanns en lång rad diplomater från 
Latinamerika, samt folk från UD och SIDA.  
Zoltan Tiroler

Vi har delat ut flygblad vid 
Växjö Bibliotek och Linné-
universitetes bibliotek flera 
gånger. 

Vi deltog också i ”Vår stad” 
i Växjö med tält, banderoll och 
bokbord som inbjöd till samtal. 
Juan Carlos Sepulveda 

Växjö 
Flygbladsutdelning & 
bokbord varje månad 
& 1 Maj i Röd Front  

Jönköping
Säsongsavslutning
& 1 Maj 
med Röd Front  
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Kom med oss i 
Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är ett viktigt stöd 
för socialistiska Kuba, för Latin-
amerika & mänskligheten. 
Medlemsavgift 300 kr/år, 150 kr för 
arbetslösa, studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på
www.svensk-kubanska.se

Lördagen 16 Juni, Che 90 år
Vi firade Ches 90-årsdag med sommarlunch och tårta 

i Solidaritetshusets trädgård. Xavier Castro och Eduardo 
Mejía sjöng. Kubas konsul, Victor Manuel García och Inti 
Peredo från Kubaner för Kuba höll tal. 

Torsdagen 4 juli, Stortorget
Antiimperialistisk dag där SvK deltar årligen med flera 

andra organisationer. Banderoller, musik, flygbladsutdel-
ning. Eva Björklund höll appell för SvK.

Torsdagen 26 juli, Sergels torg  
Svensk-Kubanska Föreningen med Kubaner för Kuba i 

Stockholm högtidlighöll 65-årsdagen av attacken mot ka-
sernerna Moncada och Carlos Manuel de Céspedes.

Vania Ramírez León ledde programmet med korta ap-
peller om Moncada, USAs blockad mot Kuba, vad Kuba 
gjort för världen, mm. Jan Hammarlund gav en mini-
konsert med latinamerikanska sånger tolkade till svenska, 
medan José Luis Delbono och Birgitta Lindberg dansade 
tango. Flygblad delades ut till förbipasserande.

Lördagen 28 juli, Solidaritetshuset
Samkväm – mat & dryck – och samtal med Latiname-

rika-korrespondenten Dick Emanuelsson. Xavier Castro 
sjöng latinamerikanska sånger.

Vania Ramírez

Stockholm 
1 Maj, Kubafanor & banderoller i 

tågen, bokbord på samlingarna.

Solidaritet i handling  vår-sommar 2018


