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Caribbean pirates

- 7RR calling



Landfakta - Kuba
Huvudstad (och största stad)

• Havanna

Officiellt språk

• Spanska

Statsskick

• enpartistat 

• President Raúl Castro -

Självständighet från Spanien

• Deklarerad 10 oktober 1868

• Erkänd 20 maj 1902

Area

• Totalt 100 860 km²

Vatten (%)

• försumbart

Befolkning

• 11 382 820

Befolkningstäthet

• 112,86/km²

BNP (PPP)

• 2012 års beräkning

• Totalt $121 000 miljoner

• Per capita $10 200

Valuta 

• Kubansk peso, CUP

• konvertibel peso, CUC

Kuba, ibland Cuba, officiellt Republiken Kuba (spanska: República de Cuba)

Staten Kuba består av huvudön Kuba, Isla de la Juventud och flera arkipelager. 

Havanna är huvudstad och största stad, näst största staden är Santiago de Cuba.

• Norr om Kuba ligger USA (150 km bort), Bahamas C6

• Nordost Turks- och Caicosöarna VP5

• Väst Mexiko (210 km bort) XE

• Syd Caymanöarna och Jamaica ZF, 6Y

• Sydost Haiti och Dominikanska republiken HH, HI

Kuba rankas högt i statistiken för hälsa och utbildning, med ett högt

Human Development Index på 0,815 år 2014. Enligt uppgifter landet

lägger fram för FN, var Kuba den enda nationen i världen år 2006 

som uppfyllde Världsnaturfondens definition av hållbar utveckling, 

med ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än 1,8 hektar per 

invånare, 1,5 hektar, och en Human Development Index på över

0,855. (sv 6,1 och 0,907)



Revolutionsfakta
Ägde rum 26 juli 1953 – 1 januari 1959

Resultat Seger för 26 juli-rörelsen : Störtandet av Batistas regim - Början av Castros styre

Revolutionärerna tog makten 1 januari 1959 över landet (Che Guevara, Camilo Cienfuegos, och Raúl
Castro)

Revolutionens motiv

• Efter flera decenniers frihetskamp blev Kuba självständigt från Spanien 1898. USA hjälpte de kubanska
frihetskämparna mot slutet av kriget.

• USA övertog makten på Kuba genom att till en början tillsätta marionettpresidenter som lydde under USA. 

• Det tecknades ett avtal om att USA hade rätt att delta i Kubas inrikespolitiska angelägenheter.

• USA hade rätt att behålla sin flottbas i Guantánamo.

• När USA införde alkoholförbud 1919 ökade turistströmmarna till Kuba markant. 

• Amerikaner köpte upp kubansk mark och startade pubar, kasinon och bordeller i Havanna.

• En maffia byggdes upp och finansierades av spritsmugglingar till Florida. 

• Castro hade under sin ungdom undervisats av spanska konservativa jesuiter som inte kunnat acceptera att USA 
hade tagit Kuba från Spanien.  - uppfostrad som antiamerikan. 

• USA:s investeringar per capita var tre gånger större på Kuba än i det övriga Latinamerika. 

• Från Kubas sida gick 70 % av exporten till USA - Kuba inte kunde genomföra sin utveckling på grund av det
ekonomiska trycket från USA.

• USA stod i vägen för Kubas utveckling dvs få en nationell självständighet och ett styre som såg till folkets
intressen.

• När den gamle presidenten Fulgencio Batista återtog makten på Kuba genom en snabb kupp 1952 grusades
Castros planer att på fredlig väg bli den högste styrande på Kuba. Han ansåg då att den enda vägen att
genomföra förändringar på Kuba var genom revolution



Slaget vid Santa Clara var en serie av 

händelser i slutet av december 1958 och ledde 

till övertagandet den kubanska staden Santa 

Clara av revolutionärer under ledning av Che 

Guevara. Striden var en avgörande seger för 

rebellerna som kämpade mot regimen general 

Fulgencio Batista: inom 12 timmar efter 

stadens fall flydde Batista från Kuba och 

Fidel Castros styrkor deklarerade totalsegern . 

12 timmar efter seger i Santa Clara sergrade 

Che Batista och övertog Kuba



Castro använde Radio som 

kommunikationsmedel till kubaner och 

startade  RADIO REBELDE - var före sin tid

• Framgång av Radio Rebelde möjliggjordes genom avancerad och 

utbredd användning av telekommunikation på Kuba 1958. I landet 

fanns gott om radioutrustningar och operatörer, och en befolkning där 

alla hade en radio. 1950 Kuba var långt före andra i regionen inom 

tekniska färdigheter och telekommunikation.

• Radiosändningar startade på ön 1922 och expanderade snabbt. 1957 

hade Kuba 169 radioapparater per 1000 personer, mer än Japan och 

mer än alla latinamerikanska länder utom Uruguay. 1957 hade Kuba 

160 radiostationer - mer än något annat land i Latinamerika – rankad 

på  åttonde plats i världen av antalet radiostationer, långt före alla 

latinamerikanska länder och mer än dubbelt så många i Österrike, 

Frankrike och Storbritannien.



1958: Radio Rebelde broadcasts begin
The first Radio Rebelde broadcast (20 minutes) aired on 

February 24, 1958 from Alto de Conrado in the Sierra, 

powered by a portable electric generator. It featured 

Ernesto ‘Che’ Guevara. Subsequent broadcasts began 

with what would become its signature station 

identification: 

“Radio Rebelde here, the voice of the Sierra Maestra, 

transmitting throughout all Cuba on the 20 meter

band at 5 and 9 pm daily…” It also broadcast at 8 

and 10 pm on the 40 meter band.

The technical director and founder of Radio Rebelde

was Cuban ham (amateur) radio operator Eduardo 

Fernández. In addition to obtaining and maintaining 

the equipment, he also selected an initial Alto de 

Conrado site suitable for broadcasting on the 20 

meter band. Fernández would later aid the 

revolutionary government to bring Cuban amateur 

radio under state control, precluding future rebel 

radio stations. 



Radio Rebelde established a regular schedule, on nightly at 7:00 and 9:00 P.M. on 20 

meters and at 8:00 and 10:00 P.M. on 40 meters. 

Each broadcast began with the Cuban national anthem and the 26th of July hymn. 

Programming became more professional, and included "bulletins recounting guerilla

military victories, speeches of rebel commanders, manifestos, anti-Batista diatribes, 

patriotic poems, music by its own 'Rebel Quintet', and personal messages to rebel families 

('Mama, this is Pepito. Don't worry, I'm fine')" (Soley & Nichols). When revolutionaries 

in the cities were arrested, Radio Rebelde broadcast their names as soon as possible in 

hopes that Red Cross & Trade Union intervention would save their lives.

Each guerilla column had radio equipment, and as columns were created, most were given 

a transceiver. Eventually there were 32 Rebelde stations scattered across Cuba. These 

satelite stations wrote material to feed to the main station. The headquarters staff put 

together daily broadcasts transmitted by the hub station and relayed by the others. When 

the main station was down, one of the larger sub- stations took over. It was a highly 

efficient and effective operation. The hub stations used either names relating to their 

locations, e.g. Radio Rebelde Llano (plains), or humorous nicknames such as Barbudos

Feroces (ferocious bearded ones). Some, such as Ocho Chicos Malos (eight naughty 

boys), broadcast their own programs of news and fake soap operas spoofing the 

government.

The Rebelde network also served as a radiotelephone link for the guerilla columns, using 

the call sign 7RR instead of the Radio Rebelde name. Coded messages from 7RR alerted 

the columns of enemy movements and directed guerilla maneuvers. At times Fidel left 

less-important instructions uncoded, so listeners would feel closer to the revolution. 

Tactical broadcasts were almost as popular as Radio Rebelde's nightly programs. Fidel 

also gave frequent speeches; sometimes walking two or three days to get back for a 

broadcast. 
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Kubas hösta bro 109m









Ringa eller att ta mot samtal kostar ca 

50SEK/min

• 2009 blev det lagligt att ha 

mobiltelefon. Och det står folk 

utanför affärerna och köar. Men 

mobilerna är dyra. Själva telefonen 

kostar 70 pesos, abonnemanget 

kostar 111, simkortet 10 och 

samtalskostnaden är en halv peso 

per minut. 

• Medellönen på Kuba är cirka 455 

pesos i månaden (142 kronor, alltså 

cirka 70 öre i timmen). De som har 

råd att köpa lever sannolikt inte helt 

enligt kommunismens lära. 



Folk köar jämt .. t.o.m. turister





Det fanns bara två sortens bilar…

riktiga bilar…



..och massor av VAZ
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