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skillnad mot Storbritannien! Nyligen följde jag med 
några lärare på en studieresa till Kuba. En ung lärare 
berättade för de chockade kubanska eleverna att han 
hade 50 000 pund i skulder från sina utbildningsår. 
Under besöken på Kuba fick vi uppleva hur principer-
na för rättvisa, humanitet och solidaritet tillämpades 
i praktiken i skolans värld. Det märktes i relationerna 
eleverna emellan och mellan elever, lärare och elever-
nas föräldrar att de hade stort förtroende för varandra 
och glädje i sitt samarbete.

Vad som också imponerade starkt på de brittiska 
lärarna var att Kubas regering aldrig skulle införa 
några förändringar i utbildningssystemet utan att 
först ha samtycke från lärarnas fackliga organisation 
och utan att först pröva ut förändringar i mindre skala 
innan de tillämpades över hela landet. De kubanska 
lärarna häpnade över hur de brittiska lärarna blir ut-
satta för diktat från regeringen och hur negativt det 
inverkar på skolmiljön.

Möte med Fernando González och ICAP
Svensk-Kubanska Föreningens samarbetsorganisa-
tion i Kuba är ICAP. I december hade vi, Svensk-
Kubanskas ordförande Zoltan Tiroler och kassör 
Anna Assarsson, nöjet att träffa dess chef Fernando 
González, Europaansvariga Ibis Alvisa och Nord-
europaansvarige Frank Herrera.

Kuba i världen
Kubas entusiasm för utbildning stannar inte vid 
landets gränser. De har delat med sig av sin innovati-
va metod Yo sí puedo (Ja, jag kan!) i mer än 30 länder, 
där miljoner människor lärt sig läsa och skriva. Detta 
har gett Kuba två utmärkelser från Unesco. Att utbild-
ning är viktigt på Kuba är en följd av revolutionen, 
inte trots revolutionen. Genom att ge utbildning hög-
sta prioritet inom landet har revolutionen inte bara 

förändrat Kuba utan den har 
också förändrat människors liv 
över hela världen.

Bernard Regan
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Flera frågor avhandlades. Vi framförde våra önske-
mål om förbättringar av våra Brigadresor. Också an-
dra typer av brigader och resor diskuterades. Likaså 
möjligheter till utbyten, examensarbeten, studiebesök 
och andra frågor som ofta dyker upp i olika samman-
hang. 

Zoltan Tiroler
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