Fakta om brigaden
Solidaritetsarbetet består av enkelt jordbruksarbete, mestadels handlar det om att plocka citrusfrukter och sköta underhållet av träden. Det finns även bönodlingar, jordnötter med mera.
Arbetet roterar så att man får prova på nytt hela tiden.
Sover gör man i 8 bäddarsrum. Maten är enkel men näringsrik. Det finns både kötträtter och
vegetarisk mat. I lägret finns också en bar med pizzabitar, glass, kaffe, läsk, och annan dryck.

med 1 maj brigaden 2008

I lägerbutiken kan man kan köpa tvål, schampo, handdukar och t-tröjor, med mera.
Det går bra att komma några dagar tidigare och bo på brigadlägret. Det kostar 10 cuc (ca 75 kr)
per natt inklusive mat.
Det går också bra att stanna kvar några dagar extra på Kuba efter brigaden. Kubanerna på
lägret hjälper till med boende i Havanna.
Det är inte nödvändigt att kunna spanska, det finns tolkar som översätter till engelska.
För dem som vill, erbjuds hämtning från flygplatsen, detta ingår i priset.

1 maj i Havanna 2006 med flera svenska deltagare.

Fira 1 maj på Revolutionstorget i Havanna!
Två veckor med fullspäckat program tillsammans med Kubavänner
från hela världen. Pris totalt ca 12 500 kr (ca 3 800 kr i avgifter plus
flygbiljett som vi beräknar kosta ca 8 700 kr )

21 april - 4 maj 2008
14 dagar med bl.a. deltagande på Revolutionsplatsen den 1 maj. Men också studiebesök till skolor, sociala projekt, sjukvården m.m. Föredrag om Kubas ekonomi,
om utrikespolitiken och mycket mer. Möten och diskussioner med representanter
från fackföreningar mm.
För mera information och anmälningsinstruktioner, kontakta:
Svensk-Kubanska Föreningen, Box 45065, 104 30 Stockholm.
Telefon 08 -31 95 30, e-post: svensk.kubanska@swipnet.se

www.svensk-kubanska.se

Bad, fest, musik, salsa och utflykter och rundresa. Brigadarbete inom jordbruket.
Fri tid i Havanna. Möjligheter till extra dagar efter brigadvistelsen.

Alla åldrar välkomna!

Dagsprogram för 1 maj brigaden
I programmet ingår också frukost, lunch och middag.
20 april
Ankomst av brigadisterna
Erbjudande: Utflykt till Varadero, 10 cuc (ca 75 kr)
21 april
09:00
09:30
10:30
14:00
20:00
22 april
06:45 - 11:00
14:00
20:30
19:00

Kransnedläggningsceremoni vid Julio Antonio Mellas monument
Officiell välkomstaktivitet
Kulturaktivitet
Föredrag: Den kubanska ekonomin och ALBA som ett Latinamerikanskt
integrationsprojekt
Kubansk kulturkväll

Avresa till arbetet (framförallt enklare jordbruksarbete)
Föredrag: Om konflikten mellan Kuba och USA
Visning av en kubansk film.
Tillval: Besök på den kända nattklubben TROPICANA. 60 cuc (ca 450 kr)

23 april
06:45 - 11:00 Avresa till arbetet
13:30
Avresa för besök på Revolutionsmuseet eller José Martís minnesplats (vid
Revolutionstorget). Sedan fri tid i Havanna.
20:00
Kubansk kväll på ”Vänskapshuset” (Casa de la Amistad)
24 april
06:45 - 11:00
13:30
18:00
21:00
25 april
09:00
14:00
20:00
26 april
08:30
13:00
21:00

Avresa till arbetet
RUNDRESA: Avresa till Cienfuegos
Middag på hotell Pasacaballo i Cienfuegos
Kulturell välkomstaktivitet

Rundtur och besök på intressanta platser i Cienfuegos
Gruppvisa besök inom hälsovården, utbildningen, sociala och ekonomiska
teman.
Träff med en CDR-kommitté (Kommittéerna för revolutionens försvar)

Solidaritetsarbete på ett stadsjordbruk eller fabrik. Sedan träff med ledare
inom CTC (fackföreningen) och socialarbetare.
Tillval: Utflykt till Trinidad och bl.a. besök på Det romantiska Museet. 12 cuc
Kubansk kväll på hotellet

27 april
08:00
08:00
21:00

Fri tid vid hotellet
Tillval: Utflykt till Santa Clara och besök vid Pansartåget som stoppades av Che Guevaras styrkor i december 1958. 10 cuc (ca 75 kr)
Kulturell avskedsaktivitet på hotellet

28 april
07:00
13:00
20:30

Fri tid vid hotellet
Återresa till Havanna och brigadlägret
Visning av kubanska filmer

29 april
09:00

13:00
22:00

Filmvisning om De Fem kubanerna som sitter i fängelse i USA, för
att de har bekämpat terrorism från USA mot Kuba. Efter filmen träff
med anhöriga till De Fem.
Till Havanna och besök på anti-imperialistiska tribunalen. Sedan fri
tid i Havanna.
Återresa till brigadlägret från vänskapshuset.
Tillval: Kanonskottsceremoni vid fästningen Cabaña. 5 cuc (ca 38 kr)
Tillval: Kulturaktivitet, Peña del Chan Chan på Vänskapshuset.
4 cuc (ca 30 kr)

30 april
10:00
14:00
20:00

Möte om solidaritet med Kuba
Besök på Latinamerikanska Medicinhögskolan, och sportskolan.
Middag, sedan förberedelse för 1 maj

1 maj

Deltagande på 1 maj på Revolutionstorget

2 maj
13:00

Deltagande i Världssolidaritetsmötet i Havanna
Lunch, sedan förberedelse för den Internationella kvällen. (Där alla

20:30

Internationell kulturkväll

3 maj
09:00
07:00
07:00

Till Havanna för egna aktiviteter
Tillval: Utflykt till Varadero, 10 cuc (ca 75 kr)
Tillval: Utflykt till korallön Cayo Levisa (Pinar del Río), pris 21 cuc

deltagande länder och vi själva står för kulturen)

4 maj
Under dagen: Avfärd till flygplatsen för dem som åker hem till Sverige.

