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Stockholm
6.10 Chedagen 2018 firade vi tillsammans med deltagarna i det Nordiska Kuba-mötet. På kvällen hade vi öppet hus 

med Chehyllning, korta tal på temat ”Vad betyder Che idag”: ”På Kuba” – ambassadör Rosario Navas Morata, ”För So-
lidariteten” – Svensk-Kubanskas ordförande Zoltan Tiroler och ”För ungdomen” – Kubanska Vänskapsinstitutet ICAPs 
unga Europaansvarig, Giselle Fuentes och vår stjärntrubadur Xavier Castro inledde musiken. Med hjälp av latinameri-
kanska, innefattande kubanska, kamrater serverade vi god mat och dryck. Tillsammans med deltagarna i dagens Nordiska 
Kubasolidaritetsmötet och många Kubavänner i Stockholm blev det knökfullt och härlig Kubastämning i Biblioteket, 
utsmyckat med fanor och banderoller.

Kubafilm på Solidaritetshuset, fredagar efter jobbet.
21.9 Vi inledde höstens filmserie, ”Kubansk film efter arbetet”, med visningen av Conducta – Gott uppförande, berät-

telsen om skolpojken Chalas uppväxt under den svåra specialperioden. En tuff, kärleksfull film om människovärde och 
ansvar som fick stort genomslag på Kuba. Det blev en lyckad filmkväll, med fika och samtal. 

19.10 Fortsatte vi med ”Dagbok från en motorcykel”, den fantastiska, prisbelönta filmen om 23-årige Che Guevaras 
resa genom Latinamerika  som öppnade hans ögon för förtrycket och skapade den Che vi lärt känna.

23.11 avslutade vi hösten med ”Suite Habana”, den ordlösa Havannasviten från Specialperiodens svåra år. 
Vania Ramírez 
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”Rädda världen - vi vill leva kvar” 
Lördag 8.9 Vernissage på Maria Sandblads fotoutställ-

ning från rundsresan i Kuba med Jan Strömdahl: med Jans 
foton och egna texter som framhåller Kubas enastående 
politik för ekologiskt hållbar utveckning

Och Förhandsvisning på Jan Strömdahl ”Road Movie”, 
det var som om vi satt i bilens framsäte allihop. 

Eva Björklund

• 

• 
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Lördag 15.9. Fredsloppet. Svensk-Kubanska var medarrangör och hade som vanligt bokbord i Slottsskogen. 
Lördag 29.9. Bokmässan i Göteborg. Svensk-Kubanska Göteborg delade flygblad utanför bokmässan.
Onsdag 10.10. Besök från Kuba och Che-kväll. ICAP:s Giselle Fuentes Sander höll föredrag i Göteborg. 
Det följdes av  en aktiv och intressant frågestund. Vi hade bokbord och lättare förtäring serverades 30 personer.
Onsdag 31.10kl 19.00. Brigadinformation. Möte och bildvisning med Betty Möller, mångfaldig brigaddeltagare 
och brigadledare. Claudio Alvarez sköter bildvisningen. Onsdag 28.11, kl 19.00. Filmkväll. Agneta Sundin.

Onsdag 10.10. Besök från Kuba och Che-kväll. ICAP:s Giselle Fuentes Sander höll föredrag. Det följdes av en aktiv och 
intressant frågestund. Vi hade bokbord och lättare förtäring serverades. 30 personer. Dessförinnan hade Giselle utöver 
Stockholm talat på möten i Västerås, Jönköping och Växjö, varefter följde besök i Norge. 

Lördag 27.10 Kubaner i Göteborg på informationsmöte med Kubas konsul i Sverige. Det var några dagar innan om-
röstningen i FN om USAs Kubablockad, som de  protesterade mot på fotot. De deltar också  i granskningen och diskus-
sionen om förslaget till ny grundlag i Kuba. Svensk-Kubanska Föreningen i Göteborg hjälpte till med det praktiska 

Kubaner bosatta i Göteborgsområdet protesterar med plakat mot USA:s blockad. Bilden är tagen några dagar innan 
debatten och omröstningen i FN:s generalförsamling om Kubas resolution mot blockaden. Kubaner bosatta i utlandet 
välkomnas av Kubas folkvalda att delta i granskningen och diskussionen om Kubas förslag till ny grundlag. Kubas kon-
sul Victor Manuel García besökte Göteborg för att träffa sina landsmän och ge information om detta och andra frågor. 
Svensk-Kubanska Föreningen i Göteborg hjälpte till genom att ordna allt praktiskt. 

GöteborgGöteborg
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Växjö. 
Tisdag 9.10 Möte med Gi-

selle på IOGT-lokalen. Giselle ta-
lade om den nya grundlagen och 
hur kubanska ungdomar idag ser 
på Che Guevara och på den nya 
grundlagen. Ett trettital besökare.

17 oktober, delade vi ut flyg-
blad vid Universitetsbiblioteket. 
Juan Carlos Sepulveda.

Kom med oss i Svensk-Kubanska!
Ditt medlemskap är ett viktigt stöd för socialistiska Kuba, för Latiname-
rika & mänskligheten. 
Medlemsavgift 300 kr/år, 150 kr för arbetslösa, studenter & pensionärer
pg 40 54 11 – 0, mer info på
www.svensk-kubanska.se
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Uppsala 
   Lördag 6.10. Under rubri-
ken” Leve Che!” Che Guevara 
avrättades i oktober 1967. Hans 
tankar lever vidare i Kuba”. 
Kubanske ingenjören Rolando 
Perez Martin talade om Ches 
betydelse för Kuba idag. Mö-
tet var välbesökt med ett 40-tal 
personer, som ställde många in-
tressanta frågor om läget i Kuba 
idag. Trubadurerna Graciela och 
Gustavo underhöll med gitarr och 
sång.           Birgitta Norlin Nyren. 

OBS: Svensk-Kubanska Föreningens kansli 
är stäng 14 dec - 7 jan


