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Kuba Fakta Kuba
Invånarantal: 11 miljoner

Huvudstad: Havanna (cirka 2,5 miljoner

invånare).

Språk: Spanska

Andel invånare i städer: 76%

Beräknad medellivslängd: Kvinnor 79 år,

män 75 år.

Läs- och skrivkunnighet: 96%

Religion: Katolicism, santería.

Statsskick: Republik

Politiska partier: Enda tillåtna parti är Ku-

bas kommunistparti, PCC.

Statschef: Fidel Castro Ruz

Massmedier: Kommunistpartiets språkrör

”Granma” är av besparingsskäl den enda

dagstidningen. Två statliga TV-kanaler finns

som lyder direkt under regeringen.

Kuba och Sverige
Bistånd: 1995 återupptogs biståndet till

Kuba. Kubanska staten får inget bistånd men

ekonomiskt stöd ges till så kallad system-

öppnande verksamhet.

Antal kubaner i Sverige: 1/1-97 fanns 723

folkbokförda kubaner i Sverige. I dag finns

ytterligare 211 personer i invandrarverkets

mottagningssystem, av vilka de flesta har

fått avslag på ansökan om att stanna. Sedan

viseringsskyldighet infördes för kubaner har

antalet asylansökningar minskat markant.

1997 sökte 25 kubaner asyl i Sverige.

Källor: Utrikespolitiska institutet, UD, In-

vandrarverket.

Någonstans i varje vänsterorienterad människa finns nog
åtminstone en liten gnutta hopp om Kuba som ett föregångs-
land. ”Inget paradis, och visst finns det saker att kritisera —
men ändå — Kuba. Så mycket bättre om man jämför.” Eller?
Det finns många olika versioner om vad revolutionen egent-
ligen åstadkommit och vem som ska skyllas för den ekono-
miska krisen. Högern skyller allt på den auktoritära regimen,
”Diktaturen”, och den överdrivet lojala vänstern hänvisar
troget till revolutionens landvinningar och skyller alla pro-
blem på USAs blockad. Ingen av dessa beskrivningar är helt
sann.
Med vår tidning vill vi informera och uppmana till debatt om

utvecklingen på Kuba. Vi vill föra fram en bild av läget utifrån
ett frihetligt socialistiskt perspektiv, en kritisk hållning både
till Castros diktaturregim och till USAs inblandning.
Vi hade en kritisk inställning till det auktoritära statsbygget

på Kuba redan innan vi varit där, men samtidigt en stor
nyfikenhet och förhoppning att mötas av positiva exempel på
vad revolutionen åstadkommit.
Vi blev besvikna. Och vi är förbannade över att det inte hänt

mer under 40 år av ”revolution” när förutsättningarna var så
goda. I stället för att utveckla en verkligt social revolution,
byggdes en allt mer stelnande centralistisk planekonomi där
varken folkets eller landets resurser togs till vara. Förtrycket
är oförsvarligt.
De slutsatser vi dragit av allt vi sett, läst och upplevt under

detta projekt kan sammanfattas till att vi blivit än mer överty-
gade frihetliga socialister.
 Kuba har skakat om oss ordentligt. Vår lust att kämpa mot

orättvisorna i världen har stärkts. Vi har förstått hur viktigt det
är med tolerans och ödmjukhet inför livet och medmännis-
korna och känner lust att ta tillvara alla möjligheter vi har.
Vi har fått ett nytt perspektiv på livet.

Anna, Annika och Rebecka
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Kuba försöker återerövra sin position
som det allra största turistparadiset i

Karibien. Och det går fort. Sedan
början av 90-talet har antalet besökare
ökat explosionsartat och turistnäringen

är numera en av de absolut viktigaste
inkomstkällorna. Med turismen kom-

mer också nya sociala problem.

Dollar
är grönare än peso



– 18 år och prostitu-
erad i Havanna.

Foto: Rebecka Bohlin

Efter revolutionen avvecklades turistindu-
strin och under 70- och 80-talen har Kuba
inte haft någon turistnäring att tala om.
Men nu har regimen bestämt att turisternas
dollar ska hjälpa till att rädda ekonomin
från att helt och hållet gå över  styr. Det är
framför allt sol- och badturister och en
ökande mängd sexturister som besöker
Kuba. De flesta kommer från Italien, Ka-
nada, Spanien, Tyskland och Mexiko. Den
andel turister som kommer från andra län-
der än dessa ökar mest.

Trots att den kubanska staten gärna skulle
se fler barnfamiljer är fortfarande de flesta
turisterna ensamma män. 1996 stod turis-
men för 35 procent av landets inkomster
och sedan ett par år tillbaka ger turismen
större bruttoinkomster än sockret. Men
turisterna kostar också, och som i så många
andra sammanhang har Kuba tvingats till
kortsiktiga lösningar som i längden står
landet dyrt. För att kunna tillfredställa tu-
risternas krav på god mat har man impor-
terat till korta krediter med höga räntor.
Man har försökt öka andelen kubansk-
producerad mat, vilket i sin tur har lett till
en minskad mängd mat till kubanerna
själva.

I ett litet land med en befolkning på 11
miljoner blir turismen och dess konse-
kvenser påtagliga. I vissa områden i Ha-
vanna flockas ihärdiga men välvilliga fix-
are som försöker tjäna vad de kan på turis-
terna. Turisten erbjuds cigarrer, svarttaxi,
rumsuthyrning, middag på en privat res-
taurang eller något annat det går att tjäna
några dollar på. Den manlige besökaren
får erbjudanden om kvinnor. Han blir också
livligt uppvaktad av flickorna själva som
håller till överallt där turisterna rör sig.

Turistlandet Kuba
Fidel Castro har sagt att ”när han hör om en
familj som vill resa till ett land där ingen
könshandel förekommer, inte heller droger
eller brottslighet och där man inte riskerar
att bli kidnappad. Då ska han berätta för
denna familj att det finns en ö i Karibien
där de inte behöver tänka på något av detta.
Den ön heter Kuba”.

Det må så vara att brottsligheten inte är
särskilt utbredd på Kuba. Eller att du van-
ligtvis inte behöver känna dig rädd eller
hotad, men sexturismen är ett problem
man inte lyckats bromsa.

Samtidigt som landet är beroende av in-
komsterna från turistnäringen är det till
följd av den som en rad sociala problem
har uppstått. Sedan 1993, då det blev tillå-
tet för kubaner att äga och handla med
dollar, syns en tydlig skillnad mellan dem ANNA JOHANSSON

som har och dem som inte har. Att man tar
varje tillfälle som bjuds att profitera på
turisterna är därför helt naturligt.

För många kubaner som suktar efter det
liv som bara erbjuds den som har dollar
kan umgänget med turisterna vara början
till en ny livsstil. Målet, för både unga
män och kvinnor, är ofta att ta sig ut från
Kuba.

Apartheidliknande system
För att bromsa denna utveckling, som har
fått prostitution och ökande brottslighet
som följd, har regeringen infört ett apart-
heidliknande system som inte tillåter
kubanerna att resa in i de turistorter som
tar emot flest charterturister.

Det innebär att inga kubaner förutom de
som är lagligt anställda inom turistnä-
ringen kan besöka några av Karibiens
bästa stränder. Kubaner har heller inte
tillträde till hotellen. Priset för en natt på
vilket hotell som helst är en fantasisumma
för en kuban.

I praktiken innebär satsningen på den
utländska turismen att man helt utestänger
kubanerna från många orter och nöjes-
ställen.

– För bara ett par år sedan var Varadero
för oss, det var enkelt för vilken familj
som helst att åka på semester, berättar
Daniel López som är vägarbetare i Pinar
del Río. Vi kubaner kan inte längre resa
någonstans. Allt som var för oss tills
alldeles nyligen har sålts ut till turisterna.

Information om omvärlden
För kubanerna, som saknar utresetillstånd
och pass och för vilka omvärlden sätter
allt strängare visumregler innebär sats-
ningen på utländsk turism att de inte hel-
ler kan semestra i sitt eget land. Med de
nya lagarna som hindrar kubaner att vis-
tas på turistorter vill regimen hindra att
folket får smak på pengar och en annan
typ av liv.

– Turismen har fört med sig prostitutio-
nen. Men, säger Luis som är studerande i
Havanna, samtidigt är det bra att vi kan gå
här och prata om politik och jag får veta
hur det är i andra länder.

  Om Kuba inte får komma till omvärl-
den så har staten sett sig tvungen att låta
omvärlden komma till Kuba. I det socia-
listiska Kuba är det trots allt pengarna
som styr.

”Jag vill
bara ha

kul”

Hon kallas jinetera — ryttarinna.
Ett kubanskt uttryck som används

om tjejer som umgås med utlän-
ningar. De som rider på turismen.

Helt enkelt en mildare omskriv-
ning av ordet prostituerad. Hennes

manlige motsvarighet, jinetero,
finns också. Men han är vanligtvis

inte prostituerad utan en lycksö-
kare som sysslar med diverse

affärer på svarta marknaden och
finns överallt där det finns turister.

Hon 17-årig kubanska. Han, 60-årig frans-
man. Till hösten ska de gifta sig. (Personerna
på bilden har inget samband med texten.)



varit här förut. Jag fick tag på ett rum jag
kunde hyra tillsammans med en annan tjej
som jag träffade på gatan. Sedan var det
enkelt, bara att hitta någon som ville ta
med mig in på de stora diskoteken.

Så har det fortsatt.
– Jag vill bara ha kul! Dansa och träffa

killar, hela tiden nya killar! Jag har träffat
killar överallt ifrån, Spanien, Italien,
Norge...

 Allt utom kubaner. Sedan hon flyttade
till Havanna har kubanska killar blivit
ointressanta. Tidigare hade hon jämnåriga

kubanska pojkvänner men inte längre, de
har ingenting att erbjuda.

– Men, säger hon, jag börjar kunna det
här nu. Har varit på alla diskotek i hela
Havanna. Jag längtar ut. Till Spanien till
exempel, jag har hört att det finns verkligt
häftiga diskotek där. Och snygga killar
också. Jag har flera kompisar som gift sig
med spanjorer och flyttat dit.

Det går inte att låta bli att undra om det
inte finns något annat hon skulle vilja göra
än att gå på disko.

– Jo, jag anmälde mig till en kurs i

Foto: Anna Johansson

De jineteras som syns i Havanna är ofta
riktigt unga, mellan 15 och 20 år. Påfal-
lande ofta är de svarta eller mulatter och
många har kommit till Havanna från an-
dra delar av landet. De ser friska ut och är
glada och flörtiga.

Det är lätt att ta prostitutionen i Havanna
för någonting annat, och många av de här
tjejerna erkänner inte ens för sig själva att
det är just det som det handlar om. De ser
sig inte som prostituerade även om de får
betalt av turisten i reda pengar.

De kallar sig hellre jinetera eftersom det
inte låter så grovt. De umgås ofta med
samma utlänning i en eller ett par veckor,
de låter sig bjudas på mat och nattklubbar,
får snygga kläder och skor, och ibland,
men inte nödvändigtvis, kontanter. På så
sätt behöver inte tjejen känna sig som en
verklig prostituerad. Och männen — som
kanske aldrig skulle köpa sex hemma i
Europa eller Kanada — kan på detta sätt
fortsätta att tro att det handlar om något
annat. Tjejerna var ju med på det, de hade
kul ihop. Inte kan det vara fel att köpa lite
presenter till sin på flärd törstande kuban-
ska?

Yaneisy motsvarar på många sätt den
typiska bilden av den kubanska prostitu-
tionen. Hon är 18 år, svart, snygg och full
av energi. Hon berättar livligt, skrattar
mycket och gestikulerar stort.

Tråkig torsk
 – Han är så tråkig! Han vill att jag ska sitta
med på middagar med hans kompisar men
jag har ingenting att säga. Jag vill dansa,
gå på diskotek och ha lite kul.

Yaneisy har träffat Floriano ett par vec-
kor nu och hon börjar låta frustrerad. Han
vill ta det lugnt, han har sitt arbete att
sköta, men hon vill ut i Havannas nöjes-
vimmel. Deras viljor går isär, men hon
säger ingenting, det blir ändå som han vill.
Men det är klart, det finns fördelar med att
göra som Floriano vill. Han är lugn, hon
får mat, han kör henne runt i sin bil.

Hon liftade ensam in till huvudstaden
från en småstad för ett år sedan utan att ha
några planer, bara att hon ville ha kul. Hon
hade fått nog av sitt enformiga liv.

– Vad skulle jag göra där? Vi är nio
syskon. Jag hade gått ut gymnasiet och
visste inte vad jag skulle göra. Hemma var
det bara disk och städning som gällde. Jag
liftade med en lastbil och när de frågade
mig vart jag skulle sa jag bara ”Havanna”.
Släpp av mig när vi kommer dit.

Hon skrattar. Sedan dess har hon hunnit
bli mer världsvan.

– Jag hade ju ingen aning, jag hade aldrig

Vanligt inslag i Havannas gatubild.



är så hårt kontrollerad och har sin lojalitet
med regimen. Även om man uppmärk-
sammat till exempel barnprostitution och
droger så redovisar man aldrig några siff-
ror. Det finns antingen ingen statistik alls
eller så är den mer vilseledande än infor-
merande.

Tania Quintero menar att den officiella
pressen har svårt att ta ställning utan att
inte samtidigt hjälpa ”fienden”. Om det
skrivs om något problem på Kuba finns
det alltid någon som genast glädjs åt det
socialistiska projektets misslyckande.

Fidel i rävsax
Den kubanska regeringen har hamnat i en
rävsax där det är omöjligt att fortsätta
låtsas som om inga problem existerar. Om
man inte tar itu med saken finns risken att
Kuba slutar som ett nytt Thailand. Onek-
ligen lockar ryktet om den lättillgängliga
synden många turister till Kuba, och så
många som möjligt måste lockas att spen-
dera så mycket hårdvaluta som möjligt.
Men sexturisterna får inte bli så domine-
rande att de avskräcker andra besökare.
De får aldrig hota den bild som Fidel vill
ge av sitt land som ett turistparadis utan
könshandel och brottslighet.

Den som ertappats med att försöka sälja
sig på gatorna får en stämpel i sina doku-
ment som ”social fara”. Vid den tredje
stämpeln sätter myndigheterna den
ertappade på en buss och kör  henne hem
dit hon kommer ifrån. Det händer också
att prostituerade sätts i arbete inom jord-
bruket. Men det är inte straffbart att pro-
stituera sig och inte heller att köpa sex.
Däremot är det förbjudet att hyra ut rum
som ska användas av prostituerade för att
ta emot kunder eller att ägna sig åt hallick-
verksamhet.

 Yaneisy har aldrig haft problem med
polisen och hittills inte fått några stämplar
i ID-handlingarna. Hon säger att det inte
bekymrar henne särskilt mycket heller.

– Om jag åker fast? Tja, då tar jag väl
första bästa buss tillbaks till Havanna.
Mina föräldrar har i alla fall redan fattat
vad jag håller på med. Självklart  blev de
alldeles galna! De säger att det är skam-
ligt, men jag försöker ändå hjälpa till och
skickar pengar hem varje månad .

Hur ser hon då själv på vad hon gör?
– Jag bor med en kompis som också

jobbar på gatan och häromdagen pratade
vi just om det. Och jag sa till henne att ”jag
har aldrig sett dig som en hora och inte
mig själv heller. Men vad är vi nu då? Vi
är horor.”

ANNA JOHANSSON

ordbehandling, men den var full och nu
vet jag inte.

Yaneisy skrattar. Framtiden bekymrar
henne inte.

Några dagar senare är hon inte lika glad.
Floriano har åkt till Varadero utan att
lämna henne några pengar. Hyran ska
betalas i morgon.

– Nu måste jag gå ut på gatan ikväll,
förstår du?

Hon snurrar ilsket en fläta runt fingret
när hon berättar att Floriano inte ger henne
betalt. Det gjorde han de första kvällarna,
nu tycker han att det räcker med att betala
restaurangbesök och andra saker som de
gör tillsammans.

– Det vore skillnad om han var fattig,
men han är bara snål. Eftersom han är chef
på ett italienskt företag och har ett stort
hus i Havanna så måste han ju ha pengar.

Yaneisy berättar att hon tidigare brukade
tjäna mellan 30 och 50 dollar per kväll.
Ibland mer. Så pengar borde inte vara ett
problem. Men så enkelt är det inte. För
poängen med att överhuvud taget låsa sig
i något som liknar ett förhållande med en
utlänning, mer än dubbelt så gammal som
hon själv och som hon egentligen inte är
särskilt förtjust i, är att han kan ta henne ut
från Kuba. Och Floriano har börjat prata
om att ta henne till Italien. Ingenting be-
stämt, men ändå, chansen finns och den
gör det definitivt värt att stanna kvar.

Högutbildade prostituerade
Prostitutionen i Havanna skiljer sig från
prostitutionen i Europa. Den kubanska
jineteran har många gånger inte mer än ett
par män i månaden.

Affärsmän som vistas på Kuba en längre
tid, eller som Floriano, till och med är
bosatta där, är vanliga kunder. Det är också
det som skiljer den tjej som hänger i baren
på de fina hotellen eller på de bästa och
dyraste salsaställena i Havanna från hen-
nes betydligt mer utsatta syster som står
längs de stora gatorna Malecón eller 5:e
Avenyn. För denna typ av gatuprostitu-
tion finns också, den är bara inte lika
utbredd och till skillnad från jineterans
verksamhet går den inte att ta för något
annat.

Jineteran är ofta välutbildad, särskilt om
hon inte tillhör den allra yngsta gruppen.
Hon kan vara ingenjör eller lärare och vet
oftast vad hon ger sig in på. Fidel Castro
lär ha sagt inför journalister att ”på Kuba
är de prostituerade akademiker, världens
bäst utbildade”. Det är just det som är
fenomenets kärna, jineteran säljer sig inte
för att hon  svälter eller saknar bostad.

Hon har uppstått som en följd av många
års brist på det mesta, och tjejer som
längtar ut har i och med turistinvasionen
sett möjligheten till ett helt annat liv. Långt
från köer och ständigt minskande mat-
ransoneringar.

”Amerikas horhus”
Regeringens historieskrivning ger bilden
av Havanna före revolutionen som ett
enda stort syndens näste med hundratu-
sentals prostituerade, smuggelsprit och
kasinohjul som snurrade allt snabbare.
Efter revolutionen rensade man dock upp
i detta amoraliska träsk, stängde spel-
hålorna och såg till att alla kvinnor som
sålde sig för pengar fick en meningsfull
sysselsättning. Mängder av före detta
prostituerade kvinnor forslades ut på lan-
det där de fick arbeta på sockerfälten. I det
revolutionära Kuba skulle ingen längre
behöva förnedra sig och sälja sig till kapi-
talisterna. Enligt myten var Havanna fram
till revolutionen hela Amerikas horhus.
Därefter har prostitutionen, enligt de
regeringstrogna källorna, varit så gott som
utrotad fram tills för ett par år sedan. Men
det finns skäl att vara skeptisk till detta
påstående. Statistik är för det första inte
den kubanska regimens starka sida, och
tillförlitliga siffror över de prostituerades
antal saknas både för tiden före revolutio-
nen och för i dag. Enligt oberoende jour-
nalister är bilden av Havanna före revolu-
tionen överdriven och friserad i efterhand
av regeringen eftersom det skulle betyda
att man lyckats ge människor en menings-
full sysselsättning. Prostitution är något
som inte är det socialistiska samhället
värdigt.

Inget nytt fenomen
Tania Quintero är oberoende journalist
och arbetar med sociala frågor. Hon häv-
dar att prostitutionen inte är ett nytt feno-
men.

– Nej, säger hon. Prostitutionsvågen
började redan på 80-talet och då som nu
handlade det om ett sätt att få tag på dollar.

 Hon ser prostitutionen som ett av många
uttryck för att kubansk ungdom har få
drömmar och lite hopp om att deras situa-
tion ska förbättras. Kvinnorna har också
drabbats hårdare av den ekonomiska
kollapsen.

Prostitutionen är ett av de få sociala
problem som uppmärksammats även i den
statliga pressen.

– Det är bra att det äntligen skrivs om vad
som håller på att hända här. Problemet,
fortsätter Tania, är att den statliga pressen



– kapitalismen tvingar sig på

Hisnande politisk balansakt

mest utvecklade länderna i världen vilket ofta framhålls som
bevis på kommunismens storhet.  Men välståndet föll när till-
flödet från Östblocket sinade.

Ekonomiskt ras
Från 1989 rasade den kubanska ekonomin och bottennoteringen
nåddes1993. BNP sjönk med 35 procent på tre år. Den totala
exporten minskade med 80 procent och importen tvingades
minska dramatiskt, med 29 procent om året.

Detta ledde till kraftigt minskade tilldelningar i de ransonerings-
böcker kubanerna har för inköp av mat och dagligvaror. Enligt
beräkningar av  sociala myndigheter minskade kaloriintaget med
65 procent mellan 1989 och 1993. Vad det innebar för folkets

Katastrof är det rimligaste omdömet om Kubas ekonomi
efter Östblockets fall. Utan subventionerad handel och stöd
från Sovjet fick kubanerna näringsbrist. Den kubanska
regeringen stod inför ett minst sagt knepigt dilemma när de
befann sig i beroende av en värld i upplösning. Storebror
hade slutat skicka pengar och själv hade man både misskött
sig och blivit ovän med grannen. Vad kunde göras?
När USA efter revolutionen slutade handla med Kuba övertog
Sovjet och Östblocket snart rollen som dominerande handels-
partner. Som USAs granne och Sovjet-vän under kalla kriget fick
Kuba ett omfattande stöd. Kuba byggde en välfärdsstat med
allmän sjukvård, utbildning och relativt hög levnadsstandard för
alla. Medellivslängd och spädbarnsdödlighet var i nivå med de

”Den speciella perioden”. Så kallar makthavarna den ekonomiska kris som Kuba befinner sig i. Häst och vagn har kommit tillbaka i gatubilden som konsekvens
av bristen på drivmedel.
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middagsbord och fysiska och psykiska hälsa är lätt att föreställa
sig. En mystisk sjukdom som angrep synnerven och i många fall
ledde till döden drabbade tiotusentals kubaner. Sjukdomen vi-
sade sig bero på långvarig vitamin- och proteinbrist.

 1972 blev Kuba fullvärdig medlem i COMECON, de socialis-
tiska staternas ekonomiska samarbetsorgan. Samarbetet var
mycket fördelaktig för Kubas del. Handeln gjordes upp i femårs-
planer där priserna var fasta. Kubas export hade en garanterad
avsättningsmarknad och inkomsterna  påverkades inte av sjun-
kande priser på den internationella marknaden. Priserna för både
export och import var fördelaktiga i jämförelse med internatio-
nella priser. Sovjetunionen finansierade i det närmaste automa-
tiskt Kubas handelsunderskott. Som grädde på moset kunde
Kuba exportera överskottet från de sovjetiska oljeleveranserna
vidare på den internationella marknaden och därmed få hårdva-
luta som kunde användas till import från Väst. Dessa oljeleveranser
var vid sidan av sockret den viktigaste källan till hårdvaluta-
inkomster. Under dessa omständigheter avstannade ansträng-
ningarna att bli ekonomiskt självförsörjande och att utveckla
handeln med övriga delar av världen.

I handeln med socialistblocket var Kubas roll att exportera
råvaror och enklare industrivaror medan Kuba försågs med olja,
livsmedel och industrivaror samt en östanpassad teknologi som
krävde hög energiförbrukning. I dag har Kuba därför industrian-
läggningar som kräver reservdelar som ofta inte finns längre.

Undantagstillstånd i fredstid
Det är förståeligt att den kubanska regimen är desperat. Verklig-
heten inte bara förskräcker ekonomerna utan sprider också rädsla
för hunger hos befolkningen. Man är beredd till mycket för att
behålla sin levnadsstandard och för att slippa hunger.

För att lösa problemen har regimen inlett en hisnande politisk
balansakt, ”den speciella perioden”. Kuba ska förbli ett socialis-
tiskt land där staten har huvudansvar för ekonomin men på grund
av USAs blockad och socialismens fall ska vissa marknads-
ekonomiska inslag tillåtas under en begränsad tid. Ett slags
undantagstillstånd i fredstid. Den offentliga sjukvården och
utbildningen ska inte beröras.

Speciella periodens politik
Den speciella periodens ekonomiska politik innebär att man
satsar på effektivisering av de egna företagen. Affärsbanker ska
utvecklas, liksom teknik- och marknadsservice och kooperativ
och privatföretag. Kuba har öppnats för utländska investeringar
och det görs stora satsningar för att få fart på exporten för att få
hårdvaluta att importera med.

Det blev lagligt för kubaner att inneha utländsk valuta 1993.
Genom att låta två valutor (peso och dollar) fungera parallellt
ville regeringen stimulera ekonomin och kontrollera den svarta
marknaden. Kubanerna får hårdvaluta genom släktingar i utlan-
det, dricks genom arbete i turistindustrin, affärsverksamhet med
turisterna och provision av arbete i utländska verksamheter.

FNs ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien,
ECLAC, uppskattar att 41 procent av befolkningen har tillgång
till dollar. Det finns ett stort antal statligt kontrollerade dollar-
butiker där alla former av livsmedel och konsumtionsvaror kan
köpas till internationella priser.

Sedan legaliseringen1993 har de kubaner som flyttat utom-
lands skickat alltmer pengar till sina släktingar som är kvar på ön.
Från USA är det formellt förbjudet att skicka pengar till Kuba
men exilkubanerna har hittat på ”informella” lösningar. Dessa
privata överföringars betydelse för ekonomin ökar hela tiden och

Foto: Rebecka BohlinI dag är det tillåtet för kubaner att sälja sina egna grönsaker på bondemarknader. Mindre kooperativ och privatföretag uppmuntras
genom den speciella periodens politik.



1959 nationaliserades alla företag — stora som små — och ställdes under statens kontroll. I dag
kan frisersalongen vara din egen och du betalar skatt till staten.  Foto: Rebecka Bohlin

de är nu en av de absolut största källorna till nettoinkomster i
hårdvaluta. 800 miljoner dollar uppskattas ha flutit in på detta
sätt 1996.

Lagstiftningen har ändrats och tillåter nu utländska investe-
ringar inom i stort sett alla områden. Syftet är att de utländska
investeringarna ska ge modern teknologi, kapital och kontakt
med nya marknader.

Turismen var den första sektorn där utländskt kapital släpptes
in. Totalt handlar det om 40 procent av den utländska turismen
som tas om hand av anläggningar med utländskt kapital. Kuba får
tillgång till avancerad hotellmanagement och träning av den
arbetskraft som arbetar inom turistnäringen.

1996 hade överenskommelser om direktinvesteringar upp till
ett värde av 2,1 miljarder undertecknats. Då var antalet gemen-
samma företag med utländskt kapital 260 och de flesta av dessa
kommer från Spanien, Kanada, Italien, Frankrike, Mexiko, Ne-
derländerna och Storbritannien. Majoriteten av de utländska
investeringarna har gjorts inom industrin och inom turist- och
hotellverksamheten. Många utländska investeringar har också
gjorts i gruv- och oljeutvinning.

Nu är det tillåtet med företag som är helt utländskt ägda.
Kubaner får däremot inte starta privata företag med anställd
arbetskraft och inte heller driva privata samarbeten med ut-
ländskt kapital.

Exportfrizoner
Kuba inrättade 1997 fyra exportfrizoner av den typ som finns i
många utvecklingsländer. Geografiskt avgränsade områden med
god infrastruktur för produktion och export dit utländska företag
bjuds att förlägga produktion med förmånliga skattevillkor. Så
konkurrerar de fattiga länderna om att sälja arbetskraft till lägsta
pris. Man hoppas få del av modern teknologi, kapitalinveste-
ringar och valuta.

I utkanten av industriorten Mariel sex mil från Havanna ligger
en av zonerna. ”Zona Franca Mariel” är en inhägnad och bevakad
udde. Det finns en start- och landningsbana för flygtrafik och en
hamn.

Så när som på huvudkontoret är området tomt.
– Vi har just öppnat, men vi har en del företagsetableringar på

gång, berättar mannen som sköter förhandlingarna med presum-
tiva investerare.

Meningen är att företagen ska investera i anlägg-
ningar, skaffa råvaror och teknologi. Den kubanska
staten hyr ut den arbetskraft företaget behöver och
får betalt i dollar. Arbetarna får betalt av staten i
pesos och eventuellt en extra tilldelning i dollar. Om
företaget så föredrar kan zonen bygga anläggningen
och hyra ut. Det är meningen att man ska komma
överens och från kubansk sida är man mycket
flexibel. Högst 25 procent av det som produceras
får säljas i Kuba.

– Det är bra för Kuba att få tillgång till modern
teknologi och kapital, säger zondirektören som ger
intryck av att ha en stark önskan att lyckas med detta
kapitalistiska projektet till förmån för Kubas möj-
ligheter att behålla sitt egna ekonomiska och so-
ciala system.

Kuba har alltså givit sig in i konkurrensen med
andra utvecklingsländer om det internationella
kapitalets gunst, genom att erbjuda billig arbets-
kraft och frånvaro av en fri fackförening.

Den stora exportvaran är socker som står för halva exportvärdet
och anses kunna öka sitt bidrag till Kubas hårdvalutainkomster
de närmaste åren. Kuba satsar på att effektivisera förvaltningen
av sockerindustrin bland annat genom att decentralisera ansvaret
för verksamheterna.

Kuba har omfattande och lättillgängliga nickeltillgångar. Detta,
har tillsammans med annan gruvindustri och oljeindustrin attra-
herat utländska företag att investera.

Det knyts stora förhoppningar till bioteknologin och apoteks-
industrin. Kuba har speciella förutsättningar sedan de inom
ramen för satsningarna på folkhälsan gjorde omfattande investe-
ringar i anläggningar och forskning. Detta i kombination med
många välutbildade gör att man har i-landsförutsättningar i ett u-
land.

Kuba har goda grundförutsättningar för att producera för den
internationella marknaden. De har tillgång till råvaror och goda
naturtillgångar. Jämfört med andra länder i regionen har man
mycket väl utbildad arbetskraft. Landet ligger strategiskt place-
rat geografiskt för transporter och har flera hamnar. Trots detta
ökar handeln med den kapitalistiska delen av världen långsamt.
Under 90-talet har turismen varit den mest dynamiska sektorn
inom ekonomin.

Nya marknader
USA-marknaden är stängd för Kuba (se artikel om blockaden).
Kanada och Mexiko har nu blivit de viktigaste handelspartnerna
och även övriga Amerika handlar med Kuba. Kina är en viktig
handelspartner och står för 12 procent av handeln. Kinas modell
med kapitalistisk ekonomi i ett socialistiskt land har inspirerat
Kuba som nu också slagit in på den vägen och de diplomatiska
förbindelserna är goda.

EU har intresse av att utveckla handeln med Kuba, men håller
inne ett handelsavtal i väntan på demokratisering. Spanien har
goda kontakter med Kuba sedan Franco-tiden och i mitten av 90-
talet var Spanien den största europeiska investeraren och han-
delspartnern. Sverige ansluter sig till EUs Kuba-politik och
förespåkar demokratisering.

Handeln är ännu bara hälften av vad den var under slutet av 80-
talet. Blockaden försvårar starkt Kubas möjligheter att utveckla
handel men även frånsett den är det svårt att hävda sig i den



Dollarcirkulationen har givit växande inkomstskillnader. Det
är en avsevärd skillnad i levnadsnivå mellan dem som har att leva
på en statlig pesoinkomst och dem som har tillgång till dollar.
Detta stämmer inte med den officiella ideologin och inte heller
med mångas rättsuppfattning. Svårigheten att överleva på en
statlig pesolön kombinerat med en ökande arbetslöshet gör att
många inte anser sig ha något att förlora. Många kubaner är
upprörda över att utlänningar, men inte kubanerna själva, får
göra sig rika och exploatera arbetskraft på Kuba. En förutsättning
för att den speciella periodens politiska balansgång ska lyckas är
ett bibehållet socialt lugn, och frågan är om kubanerna tänker
hålla sig lugna.

Förmodligen är det under alla förhållanden nödvändigt med en
slags balansakt om ett litet handelsberoende land vill ha ett
ekonomiskt fördelningssystem som inte helt styrs av marknaden
och det vill förmodligen de flesta kubaner. Men det behövs en
öppen debatt om problem och möjligheter och människor måste
uppleva att de kan påverka och är delaktiga för att en sådan politik
ska få nödvändigt folkligt stöd. För vem vill slava för en regim
som talar om ”socialismen eller döden” när allt blir sämre. Och
de besökande släktingarna från den fördömda kapitalistiska
världen tycks minsann ha det bra.

OSCAR
Det gäller att hänga med i  svängarna i
förändringens tider. De ekonomiska för-
hållandena påverkar sed och moral på
Kuba.
Oscar serverar vällagad kubansk mat på
en paladar i Havanna. För att få hjälp att
locka gäster samarbetar Oscar med en av
de otaliga kubaner som kan erbjuda allt
från mat, husrum och transporter till kär-
lek (vad mer kan man önska sig?). Man
avvisar dem rutinmässigt med ömsesi-
diga leenden och respekt.

Paladarerna tilläts 1993 för att få in dol-
lar och få fart på ekonomin. Tolv stolar
kring tre bord i Oscars finrum och kök
utgör restaurangen. Det är helt enligt reg-
lerna för denna privata verksamhet där
bara familjemedlemmar får arbeta.

– Nu har ekonomin kommit igång och
man vill ha bort oss och därför har man
infört höga skatter, menar Oscar, jag måste
betala 400 dollar i månaden.

Mer bättre och godare
Skatterna ger välbehövliga inkomster till
staten men pressar också upp priserna.
Men både turister och kubaner med dollar
går gärna på paladarer i alla fall för man

får mer, bättre och godare mat med bättre
service. Oscar berättar att det privata
ägandet sprider sig.

– Alla behöver dollar för att överleva
eftersom de statliga pesolönerna är så
låga. Till och med poliserna är korrum-
perade. Förr var polisen ärlig, men nu
behöver de dollar.

Det går att köpa både lägenheter och
hus. Advokaterna som skriver papper
vid byten av bostäder behöver också
dollar. Så gör man triangelbyten och
trixar. Hus kostar mellan 40 och 100
tusen dollar.

– Utlänningar köper genom att en ku-
ban är formell ägare, men det har hänt att
de blivit lurade, fnissar Oscar.

Partimerit ger bostad
Oscar har köpt ett hus tillsammans med
sin svåger som nu är formellt bosatt där.
Huset behöver helrenoveras så nu har de
bett brigaderna om reparation. Det är de
offentliga brigaderna som har ansvar för
reparation av alla hus. Med tanke på hur
husen ser ut i Havanna ställer jag mig
frågande till deras effektivitet.

– Vi betalar med dollar så blir det gjort,

ANNIKA HJELM

internationella konkurrensen. Produktiviteten är låg i de flesta
branscher om man jämför internationellt. Dessutom måste åt-
minstone de statliga kubanska företagen ta ett större socialt
ansvar för sina anställda än sina utländska konkurrenter.

Trots att den fria sjukvården försämrats och fattigdomen breder
ut sig har den speciella periodens politik givit resultat. Inkom-
sterna i hårdvaluta ökade med 80 procent mellan 1993 och 1996.
BNP har ökat med 2,5 procent om året och bugetunderskottet är
minskande.

Den senaste partikongressen fastslog att staten även fortsätt-
ningsvis ska ha ett huvudansvar för ekonomi och produktion
samt att de inledda satsningarna på samarbete med utländska
företag ska fortsätta.

Utländska företag profiterar
Man väljer att låta utländska företag och staten få rätt att
profitera. De utländska företagen får bära iväg sin del av vin-
sterna för att de hjälper till att få fart på ekonomin och att finna
exportmöjligheter. Staten kan använda sin del av vinsterna till att
behålla allmän sjukvård och utbildning. Detta är en motsägelse-
full ekonomisk och politisk modell. De utländska företagens roll
som välgörare är svår att svälja eftersom de agerar utifrån egna
vinstintressen som inte alls sammanfaller med Kubas ambition
att utveckla välfärden.

          — en modern kuban
säger Oscar och skrattar lite generat. Alla
får dollar, så är det!

Staten äger lägenheter och hus och man
betalar per månad. Efter en tid blir lägen-
heten ens egen. Den ärvs och kan bytas
men får inte säljas. Man får bara ha en
lägenhet så när en förälder dör kan man
välja att ta dennes lägenhet eller bo kvar i
sin egen, om man har någon. Lägenheter
delas ut via arbetsplatserna men fördelas,
enligt Oscar, efter meriter och inte efter
behov. Har man varit i Angola, har fack-
liga förtroendeposter, är medlem i partiet,
har ställt upp i sockerskörden och arbetat
extra ligger man bra till. Har man åtta barn
däremot så sticker man inte till Angola
och då får man ingen lägenhet.

– Här är vi alla kommunister, säger Os-
car och slår ut med armarna i ett brett
leende.

Han berättar att han har jobbat som tek-
niker i Östeuropa.

– Då var vi bröder med östeuropeerna,
nu är vi inte ens kusiner. Häromdagen var
här ett sällskap med två ryssar och två
amerikaner, nu är det de som är bröder.

ANNIKA HJELM



lar det framför allt om hur hemskt det är i
USA.

En summarisk tillbakablick på historien
kan vara på sin plats för att förstå de
hierarkier som i viss mån lever kvar i dag.

Kuba koloniserades av Spanien på 1500-
talet. Den inhemska indianbefolkningen,
förslavades och tvingades arbeta extremt
hårt, vilket ledde till att de allra flesta dog.
Spanjorerna tog i stället en mängd slavar
från Afrika till Kuba, av vilka det var fler
som överlevde det hårda arbetet.

Slaveriet avskaffades i praktiken så sent
som 1886.

Under början av 1900-talet fruktade över-
klassen vad de kallade den ”svarta faran”.
De inledde därför en propagandakampanj
där de utmålade svarta som lägre stående,
outbildade och anhängare av primitiva
religioner.

Plantagen ”Hershey mill” är ett bely-
sande exempel på hur arbetarna behandla-
des olika. Arbetsbostäderna delades upp i
fem zoner. Nordamerikanerna bodde i en
zon och dit kunde man bara komma in om
man hade det rätta passet. I zon två bodde
de pålitligaste vita arbetarna, i tredje zo-
nen de övriga vita kubanerna, i den fjärde
de svarta kubanerna och i den femte bodde
haitierna, som stod lägst i den sociala
hierarkin. En nordamerikansk arbetare
kunde betalas upp till 48 gånger mer än en
haitisk och 11 gånger mer än en kubansk
arbetare.

Runt om i landet fanns olika kyrkogår-
dar för svarta och vita och rasismen ge-
nomsyrade hela samhället.

När revolutionen kom 1959, var Fidel
Castro snabb att göra antirasistiska utta-

Vid en första anblick verkar det kuban-
ska samhället påfallande fritt från ra-
sism; svarta, vita och mulatter arbetar
sida vid sida. Alla talar de samma språk
och alla är de kubaner. Men under den
idylliska ytan döljer sig fortfarande
orättvisor och förtryck.
Castro har sitt starkaste stöd bland svarta.
Revolutionen har förbättrat deras status
och situation radikalt, även om rasisistiska
fördomar lever kvar.

I dag består den kubanska befolkningen
av mulatter (51%), vita (37%), svarta
(11%) och kineser (1%). De vita är ätt-
lingar till spanjorerna — ”herrarna” och
de svarta till afrikanerna — slavarna. Att
mulatterna är den största folkgruppen vi-
sar att äktenskap mellan vita och svarta
inte är ovanligt.

Luis är student och bor i en förort till
Havanna. Hans mamma är vit och pappan
svart.

– Hur skulle det kunna finnas rasism i
vår familj, frågar han? Skulle mamma
vara rasist mot sitt eget barn?

Att många kubaner har både svarta och
vita i släkten i dag har naturligtvis bidragit
till att bryta ner rasistiska fördomar. Och
bland barn och unga tycker sig Luis inte
känna av någon rasism. Han menar att i
skolan är alla kompisar med alla.

Han anser ändå inte att Kuba är fritt från
rasism. Fördomar om att svarta stjäl lever
kvar och de vita dominerar till exempel
inom politiken.

I fängelserna och de fattigaste bostads-
kvarteren finns fler svarta än vita. Men
detta är inget som diskuteras offentligt på
Kuba. Skrivs det något om rasism så hand-

landen för att få med sig den svarta befolk-
ningen. Han betonade att mänskliga kvali-
teer ska bedömas lika, oavsett hudfärg och
påtalade att utestängandet av svarta från
arbetsliv och studier var den värsta for-
men av rasistisk diskriminering.

Revolutionen erbjöd utbildning åt alla
— såväl läs- och skrivkunskaper som yr-
kesutbildningar. Därmed förbättrades de
svartas ställning radikalt, och Fidel har
alltsedan dess haft sitt starkaste stöd bland
svarta.

Manuel är en av dessa anhängare. Han är
oerhört mager och ögonvitorna är gula.
Han ser sliten ut för sina 30 år. Så arbetar
han också 50 timmar i veckan som chauf-
för.

– Jag är oerhört tacksam mot revolutio-
nen, säger han. Den har gett mig gratis
utbildning och sjukvård.

Han önskar ändå att han någon gång
skulle kunna dricka en läsk eller öl på en
dollar-servering — något som ligger  långt
utanför hans möjligheter. Det skulle kosta
nästan en veckolön.

I dag finns inte längre några rasdiskrimi-
nerande lagar på Kuba. Rasismen lever
kvar som fördomar bland människor, så-
väl civila som bland dem som innehar
officiella poster inom partiet.

Många vita vi mötte på Kuba kunde till
exempel ta avstånd ifrån att homosexuella
är diskriminerade — och i nästa andetag
kunde de varna för alla svarta.

– Svarta har tre armar, och vet ni varför?
frågar en vit man vi stöter på. Jo, för att de
ska kunna stjäla mer.

REBECKA BOHLIN
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Kooperativ modell
ersätter den sovjetiska
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Även de statliga sockerplantagerna hål-
ler på att omorganiseras till att drivas
kooperativt, med staten som fortsatt ägare
av jorden. Sockerproduktionen som länge
dominerade jordbruket och var Kubas vik-
tigaste exportvara, har sedan östblockets
fall hamnat i en akut situation. Eftersom
staten inte klarar av att  sköta odlingen
effektivt har en stor del av socker-
odlingarna organiserats i kooperativ.

Sedan 1993 har alltså både socker, frukt

och grönsaksodlingar och djuruppfödning
börjat skötas genom självförvaltning. Det
stora flertalet, 86 procent,  går med ekono-
misk vinst.

– Vårt kooperativ går bra, alla är nöjda,
även staten. Det är därför andra och inte
bara vi tobaksodlare börjat organisera sig
i kooperativ, berättar Manuel.

Lindrar problem
Kooperativen ger inte bara bättre avkast-
ning och lantbrukarna inflytande över det
egna arbetet. De har även visat sig kunna
lindra andra problem. I och med dem har
fler människor garanterats en försörjning,
arbetslösheten på landsbygden  och pro-
blemen med livsmedelsdistribution har
minskat eftersom fler människor får mat
från de egna jordbruken. Eftersom fler
garanteras arbete och mat på landet har
den ökande inflyttningen från landet till
Havanna till följd av arbetslöshet och mat-
brist också kunnat bromsas.

För att lösa problemen med matbrist
och distribution tillåter staten numer
att bönderna organiserar jordbruket
på egen hand. Nu håller den koopera-
tiva odlingen på att ersätta de stora
statliga jordbruken som byggts upp ef-
ter sovjetisk modell.
Det sägs att världens finaste tobak växer
här. På den smala vägen rör sig vingliga
ekipage av häst och vagn, det är intensivt
grönt av tobaksplantor och palmer. I Pinar
del Río domineras landskapet av jordbru-
ket.

Ännu är plantorna  små, de sätts i novem-
ber och behöver mycket omsorg fram till
skörden i april. Det är en av anledningarna
till att delar av tobaksodlingen aldrig bli-
vit del av det planekonomiska jordbruket.
Det är en känslig gröda som den revolu-
tionära regeringen insåg inte kan drivas på
samma sätt som annan odling, därför til-
läts en del småbönder att behålla sin jord.
I dag drivs stora delar av tobaksodlingen
av mindre kooperativ där bönderna själva
administrerar sitt arbete.

Manuel Iribarne är en av dessa tobaks-
odlare. Han är liten och bär halmhatt när
han går runt på fältet och inspekterar plan-
torna. Det är tydligt att han är nöjd. Han är
en av 32 bönder som med sina familjer
gemensamt brukar odlingen. De bor till-
sammans i låga blåmålade huslängor intill
fälten, har en gemensam grönsaksodling
och har anställt en kock som lagar maten
till arbetarna.

Bestämmer själva
Allt arbete delas mellan bönderna och de
bestämmer själva arbetsordningen. För-
tjänsten delas lika bland familjerna som
ingår i kooperativet och sedan alla kostna-
der för att driva odlingen betalats gemen-
samt får varje familj också sin egen del.
Genom att dela på kostnaderna har de till
exempel kunnat köpa en traktor. Manuel
menar att fördelarna med den här arbets-
formen är uppenbara. Till skillnad från de
enorma statliga jordbruken där bönderna
arbetar för månadslön har Manuel och de
kooperativa bönderna överblick och eget
ansvar för odlingen.

– På de jordbruk som drivs av staten har
arbetarna ingenting att säga till om, det är
inte deras jord och de bryr sig inte om det
går dåligt. Så är det inte här, vi vill att det
ska gå så bra som möjligt förstås, säger
Manuel.

Han berättar öppet och gärna om
kooperativet. Vid årets slut värderas deras
arbete av en statlig expert. Staten köper
tobak direkt från bönderna och betalar

bättre  ju högre kvaliteten är. Bönder och
staten har ett gemensamt mål att produ-
cera så bra tobak som möjligt. Bönderna
vill tjäna bra på sitt arbete och staten
behöver bra råvaror till den så viktiga
exportprodukten.

– Till skillnad från på de statliga jord-
bruken får vi själva behålla förtjänsten. Vi
kan ställa krav och numera får vi även
delvis betalt i hårdvaluta, berättar Manuel
och rycker upp ett litet ogräs som nästlat
sig in i den pryd-
liga raden av to-
baksplantor.

Under den spe-
ciella perioden
som Kuba fortfa-
rande befinner
sig i har jordbru-
ket drabbats hårt.
Sedan samarbetet
med det tidigare
Sovjetblocket ra-
sat samman har
man fått allvar-
liga problem med
transporter, ut-
säde, gödnings-
och bekämp-
ningsmedel. Un-
der ett par år för-
svann 20 000 ar-
betstillfällen på
landsbygden.

Kubas livsmedelsproduktion har aldrig
varit tillräcklig för att försörja landet med
baslivsmedel. Stora delar av den bördiga
jorden har legat obrukad. De stora statliga
jordbruken fungerade inte, de hade sedan
länge vanskötts och inte genererat några
vinster, det blev bara ännu tydligare när
den speciella perioden började. För att
göra något åt den akuta bristen på mat som
uppstod efter 1989 beslutade nationalför-
samlingen 1993 att man skulle tillåta bön-
derna att organisera sig i mindre enheter
och själva administrera arbetet.

Uppsving för småskalighet
Under 90-talet har jordbruket förändrats i
grunden. 1989 brukade staten 78 procent
av marken, 1995 hade denna siffra mins-
kat till 26 procent, en anmärkningsvärd
siffra i en kommunistisk planekonomi.
Den kooperativa modellen har visat sig
vara mycket framgångsrik och har därför
brett ut sig. Från att från början endast ha
utgjort en liten del av jordbruket och bara
gälla tobak och kaffe håller nu koope-
rativen på att ersätta de stora sovjet-
inspirerade jordbruken.

ANNA JOHANSSON
Fotnot: Mannen på bilden är inte Manuel Iribarne.



Jesús Yánes Pellitier är en äldre man som strålar av energi.
Han är vice ordförande för Kubas kommitté för mänskliga
rättigheter och uppenbart van vid besökare. Han berättar
att han var förste löjtnant i Moncada 1953 när Fidel Castro
fängslades och därmed ansvarig för provinsfängelset i San-
tiago där Castro sattes.

Jesús fick order  att avrätta Fidel men han tyckte inte att det
var rätt att göra så utan vägrade och räddade därmed Fidel
Castos liv.
På grund av detta kastades han ut ur armén och hans karriär gick
om intet. Han säger sig inte ha ångrat detta beslut som ju faktiskt
kunde ha ändrat hela Kubas historia.

I stället anslöt sig Jesús Yánes till gruppen mot Batistas diktatur
och hjälpte bland annat till med att köpa vapen i USA. När
revolutionen bröt ut i januari 1959 tog han första planet till Kuba.
Fidel Castro utnämnde honom till sin personliga rådgivare och
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Allt fler av ministrarna var ”rosa” eller vänner till de röda och
Jesús talade med Fidel om detta för att varna honom, eftersom
varken han eller rörelsen var kommunister. Fidel menade då att
det fanns mycket att lära av kommunisterna som var discipline-
rade och kunde kontrollera en organisation.

De var fyra stycken som satt och åt tillsammans och Fidel
frågade vad som sades bland folk.

– Jag svarade att folk var oroade av att allt fler ministrar var
kommunister. Fidel sa att det var ett litet parti som vi skulle
använda oss av, sen får vi se, minns Jesús.

För sin kritiska inställning fick Jesús Yanes sitta i fängelse
mellan 1961 och 1972.

– Fidel har aldrig varit kommunist. Han är intresserad av
kontroll och makt. Hade han gjort revolution 1939 i stället hade
han lierat sig med Hitler och Mussolini, menar Jesús.

Kubas organisationer för mänskliga rättigheter arbetar med att

Jesús var med honom på resor till USA och runt i Latinamerika.
Det var febriga månader den första tiden efter revolution.Han
berättar att en av ledarna i Camaguey, Huber Martos ville återgå
till ett civilt liv och anhöll om tillstånd för det. Fidel uppfattade
det som förräderi och Martos sattes i fängelse och tvingades
fullgöra ett tjugoårigt straff. För andra människor i hans omgiv-
ning var det uppenbart att han inte alls var någon förrädare.

– Denna händelse fick mig att börja tänka och observera vad
som hände.

Revolutionen började infiltreras av kommunister. Jesús gick
inte på Sovjetutställningen som ordnades. Han ifrågasatte vad
Sovjet hade att lära Kuba som var andra land i världen med färg-
TV, fick järnvägar strax efter USA, hade telefoner och radio
tidigt och producerade socker med modern teknologi.

– Visst fanns det analfabetism och problem men inte i den
omfattning som regeringen säger.

samla information om och ge stöd till politiska fångar. De är
mycket kritiska mot regimen och kräver frigivning av politiska-
fångar.

Enligt Amnesty finns det 600 samvetsfångar, som har avvi-
kande åsikter och oftast dömts för ”spridande av fientlig propa-
ganda”. Dessutom menar företrädare för mänskliga rättighetsorga-
nisationer att det finns mellan två och fem tusen politiska fångar,
men dessa är oftast dömda enligt strafflagen, till exempel för
svartabörsaffärer, i samband med sin politiska aktivitet.

En av Fidels medarbetare, Mario Chanes, satt fängslad i 30 år
för att han var emot kommunism. Han blev fri 1991, samma år
som Nelson Mandela.

– Fidel bad om frihet för Mandela, men han lyssnade inte på oss
när vi bad om frihet för Mario, avslutar Jesús.

ANNIKA HJELM

– Jag hade order
att döda Fidel

Jesús Yánes Pellitier var Fidel Castros personliga rådgivare.

”Fidel har aldrig varit kom-
munist. Han är intresserad av
kontroll och makt. Hade han
gjort revolution 1939 i stället
hade han lierat sig med Hitler

och Mussolini.”



Bomber

Missnöjet med Batista var utbrett. Men när revolutionen
segrade 1959 kvävdes den kraft och möjlighet som fanns att
förändra maktstrukturen. Att låta arbetarna organisera sitt
arbete var det aldrig tal om. Till sin förvåning upptäckte
kubanerna att Fidel Castro var kommunist.
 – Vet ni varför påven kommer till Kuba? Han kommer för att
träffa djävulen i helvetet och för att se ett folk som lever av
mirakel!

Celia Márquez fnittrar förtjust när hon lägger på luren. Några
ungdomar har slagit ett nummer på måfå och berättat vitsen. Hon
skyndar sig att skriva ned skämtet som regimen aldrig skulle
tolerera.

   – Den här ska jag spara säger Celia och stoppar papperslappen
i behån. Men jag måste gömma den väl, jag är ju combatiente!

Celia Márquez kämpade och trodde på revolutionen. I sitt hem
har hon flera medaljer som hon fått av Fidel för visad tapperhet
och trohet genom åren.

Tiden före revolutionen var turbulent och många människor,
oavsett politisk hemvist, deltog i störtandet av diktatorn Batista.
Fidel Castro var då en aktiv studentpolitiker som agiterade för en
drastisk samhällsförändring, utan att vara knuten till något poli-
tiskt parti. Kommunistpartiet PCC närmade sig Castro först ett
par månader innan Batista föll, då det redan stod klart att 26 juli-
rörelsen — med Fidel i spetsen — skulle segra. Och Castro
accepterade PCC först sedan detta erkänt hans politik. Vad än
Castro själv tyckte om marxismen vid den här tiden så gick det
två år efter revolutionen innan han offentligt erkände sig till
socialismen. Det kan ha varit av taktiska skäl, men det visar att
han hade insikt om att det kubanska folket inte var villigt att
ersätta diktaturen med en revolutionär regim. Efter att Castro
kommit till makten på ett borgerligt demokratiskt program som
var utformat för att vinna massornas stöd militariserades samhäl-
let. Revolutionen koncentrerades tidigt runt Castro själv.

– Jag var övertygad om att Fidel stod för något bättre, meningen
var inte att ersätta en tyrann med en annan, säger Celia och
berättar om åren före revolutionen. Då hon var aktiv i kampen
mot Batista och gömde bomber under klänningarna.

– Som ung ”gravid” kvinna kunde jag ju operera utan att väcka
misstankar!

Så segrade revolutionen i januari 1959 och Celia kände sig
lurad då det gick upp för henne att revolutionen inte var vad hon
och många andra combatientes förväntat sig.

– Revolutionen var grön som palmerna. Men den blev röd, röd
som blod, fortsätter hon men hejdar sig, hon vill inte säga för
mycket.

Revolutionen har gett Kuba social rättvisa och jämlikhet,
allmän hälsovård och utbildning som Celia i likhet med de flesta
kubaner är stolt över. Men någon verklig social revolution har
inte ägt rum på Kuba.

Det var i praktiken ofrånkomligt att någon av de två supermak-
terna skulle lägga sig i och att ett litet land skulle bli beroende av
antingen Sovjet eller USA. Castro-regimen närmade sig snart
Sovjetunionen och den som kritiserade livet i länderna bakom
järnridån blev stämplad som kontrarevolutionär.

I enlighet med Che Guevaras idéer styrdes revolutionen in på att
göra sig av med pengar och penningekonomi. I stället skulle
varor och tjänster fördelas efter huvudprincipen ”av var och en
efter förmåga, åt var och en efter behov”. Den nya människan
som arbetar med en verklig revolutionär medvetenhet skulle
utformas. Men kommunismen  blev en täckmantel för att militäri-
sera landet och antog samma drag som utmärker alla totalitära
regimer där man lär människor att bli slavar åt staten.

Industrier och jordbruk har vanskötts till följd av okunnighet
hos de militärer som skulle sköta dem. Den kraft och möjlighet
som verkligen fanns att förändra maktstrukturen kördes helt över
och initiativ som togs till kooperationer kvävdes av Castro-
regimen.

Celia Márquez berättar om hur det gick till när det privata
ägandet skulle avskaffas. Arbetarna jublade när överklassens
egendomar nationaliserades. Men att även den ringaste verksam-
het skulle övergå i statlig ägo hade de flesta inte en tanke på.

–  Detta var inte vad vi kämpat för. Från en dag till en annan hade
de tagit ifrån mig min blomsteraffär. Ville jag arbeta fick det bli
för en svältlön för staten. Det här, utbrister Celia, var ju KOM-
MUNISM!

   gömda
 under klänningen

Att Fidel var kommunist kom som en överraskning.

        ANNA JOHANSSON
Fotnot: Celia Márquez är ett fingerat namn

Boktips: Den kubanska revolutionen - ur ett kritiskt perspektiv,
Sam Dolgoff, Federativs förlag, 1982.



 Under Sovjettiden berördes bara 15 pro-
cent av Kubas handel direkt av blockaden.
Efter Östblockets upplösning berörs en
ofantligt mycket större del.

Kuba är utestängt från internationella
kreditinstitut och måste lita till kortfris-
tiga kommersiella lån till skyhöga räntor.

USA brukar betecknas som naturlig han-
delspartner för Kuba beroende på det korta
avståndet och den stora marknaden. USA
har traditionellt haft starka ekonomiska
band till Kuba och före revolutionen var

cirka 75 procent av handeln knuten dit.
Efter revolutionen trappades motsättning-
arna mellan USA och Kuba upp. Ameri-
kansk egendom nationaliserades och
USAs ansågs som fiende. USA införde en
blockad mot handeln med Kuba.

Blockaden skärps
1992 antog USA Torricelli-lagen eller
Cuban Democracy Act som innebär att:

* USA förbjuder import av varor som
innehåller insatsvaror från Kuba.

För USA tillhör Fidel Castro världens onda män. Eventuellt förgiftar USA Kubas potatisodlingar. I tidningen ”Business
tips on Cuba” från juli 1997, berättas om hur USA under en flygning över centrala Kuba spridit en skadeinsekt som
drabbat odlingarna hårt. Kubanska myndigheter menar sig ha vetenskapliga och tekniskt hållbara bevis och har anmält
saken till FN. USA förnekar inte helt oväntat all skuld.

 Enligt Castroregimen är det inte bara potatisen som USA förstör utan de ligger i princip bakom allt ont som drabbar
landet. Allt från den ekonomiska nedgången och det moraliska förfallet till de kontrarevolutionära idéerna. Man kan
milt uttryckt säga att relationerna mellan ländrna präglas av misstro och fientlighet.

* Företag som inte opererar i USA har
inte rätt att sälja varor till Kuba som inne-
håller mer än 20  procent av amerikansk
input eller är baserade på amerikansk tek-
nik eller design.

* USA förbjuder alla världens banker att
hålla dollarkonton för Kuba eller genom-
föra transaktioner i dollar med Kuba.

* Amerikanska medborgare som leder
företag i andra länder får inte ha med
Kuba att göra.

* Skepp som lägger till i kubanska ham-

Blockaden

 samtidigt revolutionä
Sand i maskineriet för Kubas ekonomi



ett problem för Kuba att inte få men det
mesta går att köpa från andra företag,
åtminstone efter en omställningstid.

Coca-Cola på Kuba
De amerikanska företagen förlorar en del
av sin handel genom blockaden och dess-
utom förlorar de den expanderande ku-
banska marknaden till sina konkurrenter.
Men en hel del amerikanska företag gör
affärer med Kuba. Coca-Cola kommer via
Mexiko och American Way bubble gum
via Panama. En del läkemedelsaffärer
genomförs och 1995 hade ca 1 500 ameri-
kanska företagare besökt Kuba de senaste
två åren på ”fact-finding trips”.

De internationella företag som inte di-
rekt berörs av blockaden reagerar antingen
genom att ändå följa den för säkerhets
skull eller genom att passa på att etablera
sig där amerikanska dotterbolag tidigare
dominerat.

Flera källor säger att blockaden mellan
1960 och 1990 förmodligen kostat cirka
40 000 miljoner dollar. Detta är lika mycket
som stödet från Sovjetunionen inneburit
under samma period.

John Hopkings, School of Advanced
International Studies i Washington, har
räknat ut att om blockaden hävdes skulle
handeln mellan USA och Kuba inom några
år komma att omfatta 5 000-6 000 miljo-
ner dollar årligen.

Välorganiserad påtryckning
Cuban American Foundation är en Miami-
baserad välorganiserad och ekonomiskt
stark påtryckningsgrupp med stort infly-
tande över USAs kubapolitik och de vill
inte häva blockaden. Möjligen kan man
tänka sig att USA kan vilja häva blocka-
den om andra länders företag etablerar sig
på Kuba i en omfattning som gör att USA
riskerar att allvarligt halka efter och för-
lora möjliga  marknadsandelar.

Det finns ett gemensamt intresse hos
USAs och Kubas regeringar av att blocka-
den inte hävs tvärt. Det skulle skapa allt-
för mycket instabilitet i fråga om dollar-
flöden och folkomflyttningar både i Flo-
rida och Kuba.

Klart är att blockaden innebär sämre
materiella förhållanden för folket på Kuba
och att Fidel Castros ställning stärks inför
USAs aggressiva politik.

nar är därefter bannlysta från amerikan-
ska hamnar under sex månader.

* Hot och andra påtryckningar utövas
för att förmå andra länder att inte ha
ekonomiska kontakter med Kuba.

1994 antogs Helms Burton-lagen i USA
med syfte att förstärka effekterna av ovan-
stående lag och få den kubanska regimen
på fall. Den infördes bland annat efter det
att Kuba skjutit ned två amerikanska plan
som enligt Kuba var spionplan i kubanskt
luftrum och enligt USA var fredliga pri-
vatflyg i internationellt luftrum.

Hårt slag
Företag som har investeringar i USA och
också investerar i kubansk egendom som
tillhörde USA före revolutionen ska stäl-
las inför amerikansk domstol. Personer
som handlar med före detta amerikansk
egendom ges inreseförbud till USA. Det

ges inte längre tillstånd till amerikanska
dotterbolag att handla med Kuba.

Effekterna av USAs embargo har slagit
hårt mot Kuba. Ett konkret exempel är
Franska Le Creusot Loire som inte fick
sälja sitt stål till USA om det innehöll
kubanskt nickel vilket ledde till att kon-
traktet med Kuba för att bygga förädlings-
anläggningar i utbyte mot nickel sades
upp. Alfa-Laval förbjöds exportera filtre-
ringsutrustning till Kubas sockerindustri
för att ett filtermembran var av ameri-
kanskt ursprung. Det finns fler exempel,
men hur ofta USA får bestämma är osä-
kert.

Två mexikanska affärsmän underteck-
nade 1992 ett samriskföretag i textil-
branschen som innebar 500 miljoner mexi-
kanska pesos i hårdvaluta till Kuba. Då
reste USAs ambassadör i Mexiko och
besökte herrarna för att tala dem till rätta.
Efter det besöket inte bara fullföljde af-
färsmännen sin textilöverenskommelse,
de startade dessutom ett nytt samrisk-
företag med Kuba  och de började fungera
som förbindelselänk mellan Kuba och
andra mexikanska investerare.

Bojkotten kringgås
Företag som vill handla med Kuba kan gå
genom mellanhänder. Det svenska företa-
get BAT International fungerar som mel-
lanhand för svenska och europeiska före-
tag som vill sälja sina produkter till Kuba.
De hjälper företag att kringgå Helms Bur-
ton-lagen och den amerikanska bojkotten
av Kuba. Företagen säljer sina produkter
till BAT som säljer vidare till kubanska
importföretag

Blockaden stärker Fidel Castros inrikes-
politiska ställning då han kan skylla den
dåliga ekonomin på blockaden och ge-
nom Torricelli-lagen lyckades Kuba för
första gången få internationellt stöd och
en FN-resolution mot blockaden. Den har
fördömts av FNs generalförsamling med
överväldigande majoritet. Till och med
USAs närmaste allierade var för ett fördö-
mande eftersom USA så tydligt bortser
från internationell rätt och lägger sig i
andra länders interna angelägenheter. Bara
Israel och Rumänien stödde USA.

Många ifrågasätter om blockaden har
den avgörande betydelse för Kubas eko-
nomiska problem som den kubanska regi-
men säger.

Lite av den handel med varor från ame-
rikanska dotterföretag som stoppats av
den hårdare lagstiftningen på 90-talet är
oersättlig. Vissa medicinalvaror och re-
servdelar till amerikanska kapitalvaror är ANNIKA HJELM

Foto: Rebecka Bohlinärt bränsle ...



ANNIKA HJELM
& REBECKA BOHLIN

Oppositionen
 – mer än miamihögern

I Miami, som ibland kallas lilla Ha-
vanna på grund av de många flykting-
arna från Kuba finns huvuddelen av
exiloppositionen. Framför allt är det en
hård högeropposition som anser att den
har rätt att ta över makten på Kuba och
tillintetgöra Castro-regimen.

Men på Kuba finns en intern opposi-
tion av annat slag.
Det finns ett stort antal politiska partier
där demokratiska socialister och liberaler
av olika slag förefaller dominera. Dessa
partier är inte tillåtna och det är fråga om
små grupper, ibland mindre än en handfull
personer, med mycket begränsad verk-
samhet. En del av oppositionen utgörs
också av människorättsaktivister, intel-
lektuella grupper, oberoende fackfören-
ingar, kvinnogrupper och oberoende yr-
kesgrupper.

Det är bara tillåtet att starta en grupp
eller organisation på Kuba om det inte
redan finns någon grupp som arbetar med
motsvarande frågor. Sedan början av 60-
talet har kommunistpartiet täckt alla upp-
tänkliga områden med egna organisatio-
ner.

Stort nätverk
I oktober 1995 gick 95 olika oppositio-
nella grupper samman och bildade ett
nätverk: ”Concilio Cubano” (Kubanska
rådet). Syftet var att få  till stånd förhand-
lingar med Castroregimen om ett mer
öppet samhälle med ökad respekt för
mänskliga rättigheter. En stor konferens
planerades i Havanna den 24 februari 1996.
Men den blev inte av. Den 14 februari slog
säkerhetspolisen till och arresterade mer
än 200 av landets dissidenter och förbjöd
det planerade mötet. De gripna släpptes
sedan, men sex dömdes till långa fängel-
sestraff. I dag existerar inget större nät-
verk av oppositionella grupper.

Dissidenterna är ständigt övervakade och
känner sig trakasserade. Det är svårt att
organisera något i hemlighet.

Att skriva sina artiklar under pseudo-
nym vore meningslöst eftersom staten
ändå skulle förstå vem det var. Den har
koll.

Det är svårt att hitta vägar att nå ut med
politiska budskap, så något förvånande är

att även den mer vänsterinriktade opposi-
tionen flitigt använder sig av de radiosta-
tioner i Miami som högerkrafterna finan-
sierar. Det är en ohelig allians som upp-
kommer då höger och vänster har en ge-
mensam fiende. Radio Martí, som starta-
des av USA i samband med att blockaden
förstärktes, blir allas kanal när ingen an-
nan väg att göra sin röst hörd står till buds.

 Att ha kontakter med utländska perso-
ner och organisationer innebär både en
ökad risk att hamna i onåd och drabbas av
repressalier, men samtidigt också en ökad
trygghet. Om grupper i utlandet har kon-
takt med dissidenterna på Kuba kan inget
hända dem i tysthet.

Glåpord och ruttna tomater
De öppet regimkritiska riskerar fängelse,
husrannsakan och trakasserier. I samar-
bete med myndigheterna kommer pöbel-
hopar och trakasserar dissidenter med glåp-
ord och ruttna tomater, men det finns inga
dödskvadroner. Många kubaner är ”för-
svunna”, men på Kuba är de inte fack-
föreningsaktivister som lönnmördats utan
flyktingar som blivit uppätna av hajar när
de försökt fly i alltför klena båtar.

Enligt Amnesty sitter omkring 600 sam-
vetsfångar fängslade på Kuba i dag. Ingen
av dem vi träffade har blivit torterad,
däremot har många som uttryckt ”fel”
åsikter förlorat arbete och vänner. Även
barn och andra familjemedlemmar har
utestängts från sina skolor, karriärer och
fritidsintressen, dels genom myndighets-
beslut och dels genom enskilda männis-
kors rädsla för att associeras med dem
som stämplats som kontrarevolutionärer.
Kontrollen grannar emellan kan vara svår
och  självcensuren finns i var och en.

Betydelsen av de olika interna oppo-
sitionsgrupperna är svår att bedöma och
det finns inga opinionsundersökningar
som visar om folk i allmänhet ens känner
till deras existens. Men de senaste åren har
de oliktänkande kunnat bli mer synliga.
1986 fanns bara ett tiotal dissidenter som
inte satt i fängelse. I dag finns tusentals
oppositionella organiserade uppdelade på
omkring 150 olika grupper.

Omkring två och en halv miljon kubaner
lever i exil, varav två miljoner i Miami.

 I Miami dominerar högeroppositionella.
Med propaganda och våld hindrar de mer
moderata synpunkter om förhållandena
på Kuba att växa fram.

Cuban American Foundation är en pen-
ningstark och inflytelserik lobbygrupp som
har avgörande inflytande över USAs kuba-
politik och blockadens fortlevnad. De är
beredda att ta över den ekonomiska och
politiska makten på Kuba så snart tillfälle
ges men de är mindre intresserade av hur
det kubanska folket vill ha det.

Högeroppositionen i exil har en del kon-
takter på Kuba och de bedriver opinionsbil-
dning internationellt och via radio-
sändningar till Kuba. Det är dessa höger-
extrema kontrarevolutionärer som be-
skrivs som ”oppositionen” när politiska
fångar försvaras av kubanska myndighe-
ter.

Få drömmar
Det är påtagligt att kubaner i allmänhet
inte formulerar några drömmar om fram-
tiden och har tappat illusionerna.De flesta
är ovilliga att prata om något som påmin-
ner om politik och aktar sig för att bli
inblandade i något som innebär att de kan
förlora sin plats i samhället och hamna på
undantag. Öppet regimkritiska anses lite
galna. Oppostitionsgrupperna har problem
med att en del av dem som ansluter sig till
dem egentligen bara hoppas på att bli
identifierade av polisen som kontra-
revolutionärer och bli utvisade.

Dissidenterna på Kuba kan räkna med
trakasserier och social marginalisering,
och i värsta fall fängelse, vilket är illa nog.
Men oppositionella i Latinamerikas auk-
toritära högerregimer är medvetna om att
de när som helst kan drabbas av godtyck-
ligt våld och övergrepp från en stat som
inte bryr sig om någon regelbok.

Den kubanska statens repressiva kon-
troll över befolkningen är ändå oförsvar-
lig. Och det är närmast makabert att kon-
statera att samtidigt som anarkister och
andra vänsteroppositionella fortfarande är
förbjudna så inbjöds den reaktionära på-
ven som hedersgäst i januari 1998 att hålla
mässa och tala på revolutionsplatsen.



Revolutionens arvtagare
  – Nationen är viktig för oss. Alla ku-
baner bör jobba för ett gemensamt
projekt. Vi bör försvara vår suveräni-
tet mot USA. Hittills har revolutionen
bara varit  mot USA och saknar ett eget
positivt projekt.

 Det säger Manuel Cuesta Monría,
generalsekreterare för Corriente So-
cialista Democrática Cubana, en de-
mokratisk socialistisk rörelse som
tar emot på sitt spartanska kontor i en
villa i Havanna.
Corriente Socialista Democratica Cub-
ana bildades 1992. Varje år ansöker den
om formellt legaliserad status. Men får
inget svar.

Enligt egna uppgifter har gruppen 50
offentliga medlemmar och många sym-
patisörer runt om i landet som arbetar
med idéspridning i kvartersorganisationer
om 2-3 personer. Man träffas informellt
hemma hos varandra.

De förespråkar vad de kallar marknads-
socialism och anser att ekonomin bör
öppnas. Det ska finnas garantier för de
minst bemedlade. Små och medelstora
företag ska vara självförvaltade av arbe-
tarna och företagen ska ta ett ekonomiskt

ansvar för utbildning, sjukvård och lik-
nande. Manuel understryker att yttrande-
friheten är mycket viktig, både som prin-
cip och som den nytta det innebär med
pluralism, och poängterar att även mass-
media och kommunikationsmedel bör vara
social egendom och drivas genom själv-
förvaltning.

På frågan om de är frihetliga socialister
svarar Manuel entusiastiskt ja, men anar-
kosyndikalism är han inte förtjust i.

Den enda tillåtna fackföreningen CTC
anser han vara ett instrument för staten och
partiet som verkar mot arbetarna.

 De har kontakt med Socialistinternati-
onalen men de får inget direkt stöd däri-
från. De är inte socialdemokrater men in-
ternationella kontakter anses viktiga.

De medverkar i Radio Transición i Miami
som gör telefonintervjuer. Intervjuerna
avbryts inte som andra telefonsamtal ofta
görs. Kanske föredrar regimen ändå dessa
röster framför högeroppositionella?

Corrente Socialista Democrática Cubana
är inte den enda föreningen av demokra-
tiska socialister. Men liksom i andra tota-
litära stater bildas inga stora organisatio-
ner utanför statens kontroll utan opposi-

sätt förknippas med den som regimen
utdefinierat.

– En del människor hälsar inte på gatan
men i smyg uttrycker de sitt stöd, berättar
Raúl.

Raúls fru berättar att när hennes förre
man flydde till USA slutade väninnorna
på jobbet att tala med henne. En blödig
överordnad hindrade att hon avskedades
men hennes lön halverades och alla vän-
ner försvann. Hon menar att hon och bar-
nen inte överlevt om de inte fått stöd av
släktingar. Rädslan är stark och själv-
censuren mycket effektiv. Dissidenterna
kallas galningar eftersom de vågar det
som ingen ”vettig” människa gör.

Glassiga förrädare
En del av de nya reformerna har haft
negativa konsekvenser, menar Raúl. De
som lämnat Kuba har kallats ”gusanos”

Manuel Cuesta Monría är engagerad i de demo-
kratiska socialisterna.

tionspartierna blir flera små av varje sort.
– Vi försöker inleda en dialog med myn-

digheterna men det har hittills inte gjort
något intryck, säger Manuel. Men det det
är svårt för regeringen att stoppa oss,
fortsätter han. De har visserligen makt
och medel men vi har deklarerat att vi är
revolutionens arvtagare och vi är uttryck-
ligen emot USAs kubapolitik. Vi tycker
också att den nivå man uppnått på allmän
sjukvård och utbildning är viktig att för-
svara.

ANNIKA HJELM

”Galningar” hävdar yrkeshedern

Irairia de León är ordförande för Oberoende lä-
kare.
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Denne sansade och dialoginriktade man
fördes bort som en farlig brottsling. Gran-
narna blev så rädda att ingen i hela huset
vågade öppna dörren och låna ut sin tele-
fon till hans fru. Trots att grannarna är
vänner och många egentligen kritiska mot
regimen vågar man inte riskera att på minsta

 – Jag är noga med att vara moderat i mina
uttalanden för att få vara kvar i landet,
säger Raúl Rivero, oberoende journalist
som tar emot i sitt hem.

Senast i februari 1997 belägrades hela
kvarteret av kravallpolis, på grund av
hans ”kontrarevolutionära” verksamhet.
Rivero greps och husrannsakan genom-
fördes. Det gällde att markera så att ingen
i kvarteret skulle undgå att förstå vilken
farlig man Raúl Rivero är.

En del av den interna kubanska oppo-
sitionen utgörs av oberoende yrkes-
organisationer. De tar upp frågor som
angår förhållandena inom sitt yrkes-
område och kritiserar vad de anser
vara missförhållanden. Eftersom dessa
grupper kritiserar förhållanden som
staten har ansvar för anses de vara
kontrarevolutionära och behandlas
därefter.
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—  maskar och förrädare. Många trakas-
serades innan de reste och grannar deltog
under ledning av partifolket. Det var kam-
panjer  där man hånade offentligt, kastade
tomater, et c. Nu har svikarna fått tillåtelse
att besöka Kuba. De kommer tillbaka som
kungar med massor av pengar. Det cirku-
lerar ett skämt som säger att nu har vi
förstått vad som menas med ”traidor”
(förrädare) — ”trae dolares” (kommer
med dollar)!

Raúl berättar om en man som utsattes för
våldsamma trakasserier och äggkastning
från en granne när han hade bestämt sig
för att lämna Kuba. Nu har mannen kom-
mit tillbaka rik och bland annat lyxre-
noverat familjens gamla hus. Han skickade
en stor låda färska ägg ”i retur” med
hälsning sen sist till sin gamla granne.
Denne levde knappt, böjde sig, tackade
och tog emot maten.

På Kuba är all massmedia statlig och
innehållet får inte gå emot regimens in-
tressen. Utländska kanaler är förbjudna
utanför turisthotellen. Som en reaktion på
detta har det bildats cirka femton obero-
ende nyhetsbyråer i landet.

Oberoende journalistkollektiv
Det är journalistkollektiv som tagit av-
stånd från den politiskt styrda jounalistiken
och som vill rapportera fritt om vad som
sker i samhället. De flesta har tidigare
arbetat inom officiella media men av olika
anledningar hoppat av och försöker nu nå
ut med oberoende information.

En av dessa nyhetsbyråer är Cuba Press.
Kontoret i Havanna är ett rum som en av

medarbetarna upplåter i sin bostad. Där
finns en skrivmaskin som ännu inte be-
slagtagits och en telefon som fortfarande
fungerar utan att samtalen från utlandet
bryts. Trots den knappa materiella stan-
darden är det ”tidningsredaktionsstäm-
ning”, med ständigt ringande telefon och
folk som kommer med nyheter.

Ricardo Gonzáles är en av medarbe-
tarna. Han berättar att de samlar in infor-
mation om händelser i hela landet via de
19 journalister man samarbetar med och
de skriver även längre analyser. De har
inga kanaler för att nå ut direkt till folk på
Kuba utan går via utländska radiostatio-
ner. Det går till så att de blir uppringda av
sina kontakter och läser per telefon in vad
de skrivit på band som sedan sänds i radio
till de kubaner som lyssnar. Ibland blir de
också intervjuade.

Det finns flera radiostationer som sänder
framförallt från Miami till Kuba och dessa
ger plats till den interna oppositionen.
Störst är Radio Martí som Cuba Press
bland andra samarbetar med. Enligt före-
trädare för de kubanska myndigheterna är
Radio Martí ett CIA-projekt med syfte att
smutskasta den kubanska regeringen.

– Vi skulle hellre använda kubanska
sändare men Radio Martí och andra ame-
rikanska kanaler är de enda som är till-
gängliga för oss, säger Ricardo.

 Han understryker att de inte får betalt av
Radio Martí. Det är ett ömsesidigt utnytt-
jande där radiostationen får material till
sina sändningar och de oberoende journa-
listerna får en kanal att nå ut.

Cuba Press åtar sig att skriva för utländ-

ska media mot betalning men går inte med
på någon politisk styrning av vad de rap-
porterar om. De har inte särskilt många
uppdrag, men de få de har är mycket
viktiga för ekonomin.

Värnar om vård och yrkesheder
Oberoende läkare är en annan yrkes-
organisation. De har som mål att hävda
yrkesetiken samt att informera om hur det
fungerar inom sjukvården och därmed om
alla brister som borde åtgärdas. De ägnar
sig också åt att stödja avskedade och fängs-
lade medlemmar.

Iraira de León är ordförande för Colegio
de Médicos Independientes som bildades
1992. Den förra ordföranden har gått i exil
och själv har hon blivit avskedad från sitt
arbete på grund av sitt engagemang.

– Av ungefär hundra medlemmar sitter
åtta i fängelse och 12 har avskedats. De
som avskedats är de som öppet för organi-
sationens talan, berättar Iraira.

En av dem är en väninna till Iraira som är
gynekolog. Hon klagade länge på att
operationssalarna städades dåligt och att
trasiga fläktar inte lagades, men ingen
brydde sig. En dag under en operation
kom en fluga och slog sig ned i den öppna
livmodern. Hon kände sig desperat och
ringde till Radio Martí och berättade om
problemen. För detta fick hon sparken.

– Hon kunde i alla fall inte arbeta med
hedern i behåll under sådana omständig-
heter, konstaterar Iraira. Nu försörjer hon
sig på att sälja pizza.

Iraira själv klarar sig genom att hennes
föräldrar som bor i USA skickar pengar.
Det som bekymrar henne mest är dock att
hennes man riskerar att förlora jobbet om
hon inte slutar verka inom organisationen.
Han har haft mycket svårt att få jobb för
han har suttit i fängelse i 12 år efter att ha
varit medarbetare till Fidel Castro fram
till 1980 då han hamnade i onåd på grund
av sina åsikter.

ANNIKA HJELM

Gynekolog försörjer sig som
pizzaförsäljare. Efter att ha
berättat om problem på
sjukhuset för Radio Martí
fick hon sparken.

Artiklar av journalister från flera
olika nyhetsbyråer finns  tillgäng-
liga på internet under adressen
www.cubaweb.com
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Facket
        – i statens
              tjänst

”Eftersom du är ung
och dessutom kvinna
ska jag ha överseende
med din dumhet ...”

svarar inte alls på frågan i sak utan går
direkt till personangrepp.

– Jag vill aldrig mer se ditt ansikte i hela
mitt liv, avslutar han sitt utbrott.

De enda frågor som blir besvarade är de
som inleds med en lång hyllning till Kuba
och egentligen inte är några frågor.

När en kvinna i 30-årsåldern frågar om
hur facket har agerat gentemot de nya
samriskföretagen, som helt eller delvis
ägs av utländska kapitalister, kommer ett
nytt om än mer behärskat raseriutbrott.

– Eftersom du är ung och dessutom
kvinna ska jag ha överseende med din
dumhet ... inleder Joaquín Bernal sitt
”revolutionära” svar.

Har arbetarna makten?
Enligt den officiella versionen är det ar-
betarna som har makten på Kuba. Via det
kommunistiska partiet, och organisatio-
ner knutna till detta, däribland facket
(CTC). Det finns inte någon som helst lag
som tvingar arbetarna att organisera sig

När Kubas fackordförande, Joaquín
Bernal, besökte Sverige i maj 1997 och
berättade om det fackliga arbetet i lan-
det, fick han Kuba att låta som rena
paradiset.

 – 95 procent av arbetarna organise-
rar sig frivilligt i den enda tillåtna fack-
föreningen, ”Central de Trabajadores
de Cuba”, CTC. Det finns än i dag inte
ett exempel  där någon lag eller lagänd-
ring har genomförts mot arbetarnas
vilja, hävdade Bernal.
Det låter onekeligen bra. När Bernal hål-
ler ett anförande på Svensk-Kubanska
föreningen i Stockholm avslutar han sin
beskrivning av den fackliga situationen
med att inbjuda till frågestund, där han
menar att alla slags frågor är välkomna.

Fast för Kubas fackordförande har ”alla”
en lite annan betydelse än det man vanligt-
vis tänker sig. För när en av exilkubanerna
i publiken frågar om varför det inte finns
strejkrätt på Kuba om nu arbetarna har så
stor makt, blir han topp tunnor rasande,

fackligt, men ändå gör 95 procent av arbe-
tarna det.

– Om man inte är med i facket får man ju
inga arbetskläder, förklarar Marcelo
Romero, före detta statsanställd chaufför
som numer är privat taxichaffis i Pinar del
Río.

Bistånd från andra länder distribueras
via de statliga organisationerna. Det kan
handla om till exempel kläder, skor eller
några cyklar som skall delas ut. Då kan
facket få uppgiften att välja ut några arbe-
tare som får möjlighet att köpa dessa saker
till ett förmånligt pris. Och då lönar det sig
att vara medlem i alla organ man ”bör”
vara medlem i.

Ulises Cabrera, oberoende journalist på
Kuba skräder inte orden när han beskriver
det kubanska facket i en artikel publicerad
på Internet i juli 1997: ”Vi vet inte om det
i utlandet fortfarande finns några använd-
bara töntar (...) som tror att det är arbe-
tarna som har makten på den ruinerade
och fångade ön. Men det som vi lidande

Foto: Anna Johansson

De statliga arbetarna är underställda en fackförening där ingen vågar säga vad de
egentligen tycker.



Den statliga genomsnittslönen ligger runt
150 pesos i månaden, (omkring 57 svenska
kronor). Löner kan variera mellan 100
och 400 pesos. Akademiker uppbär de
högsta lönerna. En genomsnittslön räcker
inte långt.

– Distributionen av matvaror som sköts
via det diaboliska ransoneringskortet fö-
der ingen mänsklig varelse. De sex skål-
punden ris, sex socker och de tio unsen
bönor som varje medborgare bör konsu-
mera under en månad är högst otillräckligt
och tyder på brist på respekt gentemot
befolkningen, säger Luis Lopez Prendes,
talesman för en av de oberoende fackför-
eningarna.

Arbetstiderna varierar. Det finns de som
har korta arbetsdagar, 5-6 timmar per dag,
5-6 dagar i veckan, men 12-timmarspass
och till och med 24-timmarspass är van-
ligt.

Ana María Serrano är ensamstående
mamma och jobbar i en bar i Santiago de
Cuba. Hon arbetar tolv och en halv timma
om dagen, fyra dagar i veckan. En arbets-
vecka på 50 timmar. För detta får hon 111
pesos i månaden. Ännu har hon inte lyck-
ats få in sin dotter på dagis, utan får förlita
sig på hjälp från sin mamma.

Den största klassklyftan i dagens Kuba
är dock inte den mellan hög- och lågin-
komsttagare i statens tjänst. Det är den

mellan dem som lever på statlig lön och
dem som har tillgång till dollar.

Julio Almanza är nyutexaminerad advo-
kat som extraknäcker som taxichaufför.
Han är kritisk mot den statliga löne-
politiken.

– Jag kan tjäna mer som taxichaufför på
en dag en jag gör som advokat på en
månad. Jag tycker inte att det är rätt, säger
han.

Arbetslösheten beräknas i dag uppgå till
närmare 20 procent . Den höga arbetslös-
heten och de försämrade levnadsförhål-
landena har lett till att missnöjet jäser
bland befolkningen. När den statliga lö-
nen ändå inte räcker till, utan måste drygas
ut  med extrainkomster på svarta markna-
den, och när många inte längre har ett
statligt arbete, ja, då har arbetarna inte så
mycket att förlora.

De statliga arbetarna är underställda en
fackförening där ingen vågar säga vad de
egentligen tycker. Och de som arbetar
inom den privata sektorn i sina små famil-
jeföretag är inte fackligt organiserade alls.
Många av dessa arbetare är inställda an-
tingen på att köpa så många västerländska
prylar som möjligt eller på att spara ihop
pengar till sig och sin familj för att kunna
lämna landet.

REBECKA BOHLIN

Under 90-talet har ett antal oberoende
fackföreningar bildats utanför det offi-
ciella CTC. Det är små grupper som
menar att CTC bara är en del av stats-
apparaten.
Den  första oberoende fackliga organiser-
ingen, Marítimo Portuario, bildades den 4
december 1990. Det var fyra personer
som startade en egen fackförening och
påtalade missförhållanden på sin arbets-
plats. Den hann bli känd i hamnen och fler
anslöt sig innan initiativtagarna blev av-
skedade. Sedan överlevde den bara en
kort tid.

Den 4 oktober 1991 bildades Unión
General de Trabajadores de Cuba . Det var
den första oberoende fackföreningen som
blev allmänt känd på Kuba och dessutom
internationellt.

1993 uppstod andra grupper inom trans-
Vicente Escobar Rabeiro samlar information om
arbetarnas sociala förhållanden.
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Oberoende facket:

 – Människan behöver känna sig fri
port, kultur, service och jordbruk. Men det
handlar hela tiden om få människor.

 – Arbetarna anmälde orättvisor och kom
med klagomål. De höll tal på arbetsplat-
serna och talade om orättvisorna — och
blev avskedade. De informerade Radio
Marti i Miami som sände informationen,
berättar Luis López Prendes som är tales-
man för Consejo Unitario de Trabajadores
de Cuba som bildades i juni 1995, då ett
antal mindre fackföreningar gick sam-
man.

 De är enligt egen uppgift ungefär 500
medlemmar, som ägnar sig åt att göra
missförhållanden på arbetsplatser kända,
de skriver till myndigheterna och till CTC.
De samarbetar också med oberoende jour-
nalister och får ut information genom dem.
Den 14 juli 1995 skrev de till myndighe-
terna och bad om legalisering av organisa-

kubaner här inifrån kan skriva under på är
att detta utslitna vittnesmål finns det ingen
här som accepterar.”

Cabrera menar att dokumenten från
CTCs senaste kongress talar sitt tydliga
språk. Huvudparollen var att stödja reger-
ingens politk. ”CTC, dess underav-
delningar och de förtroendevalda har ald-
rig en åsikt som inte överensstämmer med
maktens, de anmäler aldrig en orättvisa
och de upptäcker aldrig ett fel eller kor-
ruption.”, skriver han.

Inga strejker
Den senaste stora strejken organiserades
under revolutionsåret, 1959. Det finns
ingen lag som förbjuder arbetarna att
strejka men ändå kallar ingen till strejk.

– Om arbetarna ville, skulle de kunna
göra sig av med regeringen på 25 minuter,
hävdar Joaquín Bernal. Både på skolor
och fabriker finns vapen som folket har
tillgång till.

Vad han däremot inte berättar, är att det
inte finns någon organisations-, mötes-
eller yttrandefrihet i landet. De som försö-
ker organisera sig politiskt blir intagna till
polisförhör, deras material beslagtas och i
värsta fall hamnar de i fängelse eller tvingas
i exil. Det är alltså inte särskilt lätt att
organisera någon som helst form av samor-
dnad aktion utanför Partiet.



– De kämpar för arbetares rättigheter,
säger Vicente, de gör missförhållanden
kända vilket innebär påtryckningar på de
ansvariga.

 En medarbetare i gruppen, som föredrar
att vara anonym, berättar att hans hem
utsatts för en husrannsakan veckan före.

– De tog med sig allt, bland annat en
skrivmaskin och en omfattande social stu-
die jag just hade gjort. Jag togs i sex
timmar och fick höra att ”vi är som virus”.
Jag släpptes snart men min familj utsätts
för påtryckningar för att jag ska låta bli,
säger han uppgivet.

Frun gillar inte alls hans politiska enga-
gemang och sonen har fått meddelande att
han inte längre behövs i skolkören.

Vicente berättar att på Kuba fanns det
fackföreningar tidigt. För arbetarna var
det inte så dåligt förr. CTC bildades 1939.
I 40-talets grundlag fanns 20-30 artiklar
om arbetsfrågor. Det var bra för att vara på
den tiden. Sen tog staten över ansvaret för
det fackliga arbetet genom kommunist-
partiet.

–  Det är ett misstag att ett parti ska styra
riktningen för ett folk, menar Vicente.
Partiet blev den enda drivande kraften i
nationen.

Instituto Cubano de Estudios Sindicales
Independientes har gjort en studie som
visar att folk har stora problem med miss-
sämja och våld inom familjen.

De knappa ekonomiska förhållandena

där många ska dela på ransoneringarna
skapar också spänningar. Folk bryts ned
när det inte finns vägar att lösa familjens
problem.

– Kommunismen tar fram det sämsta hos
människan, menar Vicente. Man ger upp,
egoismen och utnyttjandet breder ut sig.
Det finns ingen solidaritet längre. Folk
har tappat känslan för att kämpa och  bryr

”Att vara effektiva är att segra.” Kubas gator kantas av politiska slagord och propaganda. Foto: Rebecka Bohlin

tionen men har ännu inte fått svar. Genom
ILO har Kuba skrivit under rätten till
facklig organisering.

Luis López Prendes är före detta officer.
Han arbetade för partiet under 9 år, i de
internationella trupperna och special-
trupperna i Angola.

– Jag ägnade min ungdom åt detta, säger
han kraftfullt och man förstår att han tagit
sitt arbete som samhällets tjänare på all-
var.

Han berättar att han en dag gick in i en
kyrka och tittade. Därefter blev han ifrå-
gasatt som om han hade avslöjat sig som
opålitlig. Detta fick honom att börja tänka
i nya banor vilket ledde till en helomvänd-
ning i hans liv. Han gav sin fru tillstånd att
ta sonen till USA. Vad skulle det bli av
honom här? Själv blev han dissident och
bor nu tillsammans med sin mamma. Hon
är inte förtjust i sonens verksamhet efter-
som det ger problem och inte några pengar.

Vicente Escobar Rabeiro är ledare för
Instituto Cubano de Estudios Sindicales
Independientes som ägnar sig åt att samla
information om arbetarnas sociala förhål-
landen. Han berättar att det finns fler obe-
roende fack än Consejo Unitario de
Trabajadores de Cuba (han räknar upp
några: Unión sindical Cristiano, La unión
sindical laborista, La unión sindical
independiente de Cuba, Colegio de
ingenieros y arquitectos och Federación
de comercio y gastronomia de Cuba).

sig inte. Människan behöver känna sig fri,
uppleva frihet, fortsätter han. Inte bara
säga att ”jag är fri” utan också känna att
jag är det. Först då kan människor fungera
tillsammans och i samhället.

Han tycket att det är svårt att spekulera
om framtiden och vet inte vad som kom-
mer att hända när Fidel dör.

– Jag önskar inte ett makttomrum, säger
han.

Han menar att USA och Kuba borde
samtala om lösningar.

– Vi kan bli goda grannar, men det beror
på båda länderna, avslutar han.

”Kommunismen tar fram det
sämsta hos människan. Man
ger upp, egoismen och utnytt-
jandet breder ut sig. Det finns
ingen solidaritet längre.”

ANNIKA HJELM



OKEJ
med kurvor

– Men hur gick det med
revolutionens strävan ef-
ter jämlikhet?

 – Vi har inga problem med kvinno-
misshandel på Kuba, förklarar Rosa som
är pensionär och lever i Havanna. Hon är
en varm anhängare av systemet och har
länge arbetat lokalt inom det officiella
kvinnoförbundet, FMC. På frågan om
kvinnoförbundet agerat på något sätt i
frågan om våld mot kvinnor i hemmen,
blir hon närmast förnärmad.

Hon hänvisar till den garanterade utbild-
ningen och kvinnors höga deltagande på
alla nivåer i arbetslivet. Hon menar att de
kubanska kvinnorna därför är lika starka
som männen.

Och visst har Kuba lyckats bättre än
många andra länder med att släppa fram
kvinnor på högre nivåer och inom tradi-
tionellt mansdominerade yrken. Det be-
räknas att närmare 40 procent av den
totala arbetskraften är kvinnor (vilket kan
jämföras med 19 procent före revolutio-
nen). Av landets akademiker är nästan
hälften kvinnor. Men även om kvinnornas
position stärkts i arbetslivet är det få kvin-
nor som har politiska maktpositioner. De

vita männen dominerar fortfarande politi-
ken.

 Tania Quintero, journalist som tidigare
arbetat i statens tjänst, tillhör en av dem
som å det bestämdaste tillbakavisar synen
att det inte skulle finnas några jämställd-
hetsproblem i landet. Hon menar att kvin-
nornas utsatthet det allra största proble-
met på Kuba i dag.

En del av bakgrunden till detta är den
kubanska ekonomins kollaps efter öst-
blockets fall, vilket lett till att livsvillkoren
försämrats markant för befolkningen. Bara
de som har tillgång till dollar  kan köpa sig
annat än livets absoluta nödtorft, vilket
innebär att ständigt äta ris och bönor och
inte kunna köpa sig ett par nya skor, eller
ens bindor och tandkräm.

– Visserligen finns inte svält som i Af-
rika här, men många människor går hung-
riga på Kuba, förklarar Tania. Och på
hungern följer sjukdomar relaterade till
näringsbrist.

Hon menar att eftersom kvinnorna bär
huvudansvaret för hemmet är det många

gånger de som drabbas värst av hopp-
löshetskänslor.

Våld i hemmen
Kuba är en polisstat där det råder ett högst
kontrollerat lugn på gatorna. Många män-
niskor känner stor frustration och ilska —
över fattigdomen och över ofriheten, och
enda stället att låta känslorna få utlopp är
i hemmet. Därför är det inte så konstigt att
det hörs mycket bråk och skrik i de kuban-
ska familjerna. Speciellt inte som flera
generationer och stora familjer bor till-
sammans på en liten yta.

–  Alla slår alla, säger Tania. Förra veckan
var det grannflickan som misshandlade
sin mamma, och pappan lade sig inte i.
Fast samtidigt som ”alla slår alla” så är det
naturligtvis kvinnor och barn som är de
mest utsatta offren för misshandel.

Det beräknas att ungefär sex av tio äk-
tenskap spricker. Vid skilsmässor är det
vanligaste att ena parten flyttar hem till
sina föräldrar eller andra släktingar.

Institutet för oberoende fackliga studier

När det inte finns någon kommersiell modereklam som manglar ut normer
om hur kvinnors kroppar ska se ut, vågar alla sig på att bära tajta kläder.
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Kuba är ett land med starka macho-
ideal, där den kärva ekonomiska situa-

tionen har drabbat kvinnorna hårt.
Sexuellt våld och misshandel i hem-

men är vanligt, men någon tillförlitlig
statistik finns inte. För officiellt sett
finns inga större problem. På Kuba

råder ”jämlikhet” — eller?



har gjort en egen mindre statistisk under-
sökning om kvinnors situation på Kuba.
Undersökningen baseras på intervjuer med
400 kvinnor i åldrarna 18-50 år. Av de
tillfrågade kvinnorna hade 80% varit ut-
satta för våld i hemmet minst en gång.
Många hävdade att de var tvungna att stå
ut för att de inte kunde få tag på någon
annan bostad. 20% berättade att de levde
med en alkoholiserad man, också med
hänvisning till att de inte kunde få tag på
någon annan bostad. 40% var arbetslösa
och 9% berättade att de prostituerat sig
mer än en gång.

Enligt Tania är det svårt att uppskatta hur
vanligt det är med sexuellt våld. Pressen
är som bekant censurerad och undersök-
ningar görs inte om problem som reger-
ingen inte vill erkänna att de finns. Det
som ändå omnämnts i pressen någon en-
staka gång har varit kortare notiser om
överfallsvåldtäkter.

lar om kvinnliga chefer på Kuba. Den
visar kvinnliga chefer i bland annat bygg-
branschen, i marinen och inom adminis-
trationen. Ett underliggande budskap i
denna typ av propaganda är i och för sig att
kvinnor är mycket mer jämlika på Kuba
än i andra länder. Men samtidigt ges det
faktiskt utrymme åt kompetenta, arbe-
tande kvinnor att komma till tals, vilket
blir en slags positiv förebild för andra
kvinnor.

Det finns inte heller någon tillåten kom-
mersiell modereklam som manglar ut nor-
mer om hur kvinnors kroppar ska se ut.
Detta påverkar givetvis kvinnors förhål-
lande till sin kropp. I Havanna går många
kvinnor i tajta kläder, och det är det fak-
tiskt inte bara de smalaste och mest vält-
rimmade kvinnorna som vågar visa sina
kroppsformer.

Castros egen kvinnorörelse

REBECKA BOHLIN
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Det finns ett specifikt kvinnoförbund
(FMC), godkänt av kommunistpartiet,
på Kuba. Men detta existerar inte di-
rekt för att förbättra kvinnors situa-
tion, utan snarare för att försvara den
jämlikhet som man menar redan råder.

 Denna kvinnofederation startades av
Fidel Castro — samtidigt som han för-
bjöd all annan kvinnoorganisering.
 – Precis som kvarterskommittéerna star-
tades för att försvara revolutionen, finns
kvinnofederationen främst för att försvara
den jämlikhet vi redan har, förklarar María
som arbetar som kulturchef och är aktiv
medlem i kvinnoförbundet.

Sedan Fidel Castro väl etablerat sin egen
maktposition på Kuba tog han initiativet
till att starta den nuvarande kvinno-
organiseringen, ”Federación de Mujeres
Cubanas”, FMC — trots att det redan
fanns ett kommunistiskt kvinnoförbund,
UFR.

Han tillsatte sin brors fru, Vilma Espín
som ledare för den nya organisationen.
Trots att UFR visat sig helt lojala med
revolutionen förbjöds de.

Kvinnokamp under klasskamp
 Genom att själv dra upp riktlinjerna för
den enda tillåtna kvinnoorganiseringen
kunde han se till att kvinnoförbundet inte
fick en feministisk inriktning, utan blev
en organisation som bidrog till att kontrol-

lera halva befolkningen. Ett av FMCs
syften blev att förverkliga beslut fattade
av kommunistpartiet.

Litteraturen som lästes på kvinnoför-
bundets studiecirklar var av Lenin och
Engels. Kubas kvinnor fick lära sig att
kvinnofrigörelse skulle komma genom att
kvinnor deltog i produktivt arbete utanför

hemmen.Kvinnoförbundet och deras le-
dare har alltid markerat en skillnad mellan
sin organisations ideologi och feminism,
med hänvisning till den traditionellt marx-
istiska tanken om att kämpa främst för
ekonomiska och sociala förändringar.
Kampen för kvinnors rättigheter ska ses
som en integrerad del av den kampen.

Aborträtten är fri och dessutom gratis,
även om kvinnor under 16 år måste ha
föräldrarnas tillstånd. Ett problem är sam-
tidigt att det saknas traditioner att använda
preventivmedel. Det är därför inte ovan-
ligt att en ung kvinna gjort fyra eller fem
aborter innan hon föder sitt första barn.

Efter påvens besök i januari 1998 har
Fidel Castro uttalat sig kritiskt mot abort.

Pornografi är förbjudet. Det innebär na-
turligtvis inte att pornografi inte existerar,
men den är relativt svår att få tag på.

Populärkulturella filmer som visar våld,
droger, pornografi och diskriminering är
förbjudna, även om en och annan ameri-
kansk action slipper igenom censuren.

Det finns ytterst lite reklam på Kuba.
Ingen kommersiell reklam visas på TV,
och inte heller på bio. I ställes visas kor-
tare propagandafilmer före den utan-
nonserade filmen. Ett exempel på en så-
dan propagandafilm är en film som hand-



FMCs inriktning har sedan begynnelsen
koncentrerats på att kvinnor ska få utbild-
ning och komma ut i arbetslivet, på att
bygga ut barnomsorgen och senare även
på att arbeta för att sexualkunskapen i
skolorna utvecklas.

Att kvinnorna kom ut i arbetslivet blev
möjligt på grund av att det gjordes omfat-
tande informationskampanjer med bland
annat dörrknackning, för att bryta den
starka traditionen som sade att ”kvinnans
plats är i hemmet”. Man skapade speciella
yrkesutbildningar för kvinnor, och införde
offentlig barnomsorg ”circulos infantiles”
som komplement till barnpassning med
hjälp av släktingar.

Under 70-talet började FMC tala om
arbetsfördelning i hemmet som en jämlik-
hetsfråga. Och i familjebalken från 1975
markeras en viss kursändring i politiken.
Partiet säger uttryckligen att det rätta re-
volutionära förhållningssättet är att dela
på hushållsarbetet.

Kvinnoförbundet har i dag en lokalav-
delning i varje kvarter. Precis som med
kommittéerna till revolutionens försvar,
CDR, är detta nämligen obligatoriskt. Tan-

ken är att de på ett övergripande sätt ska ta
hand om familjefrågor och sociala frågor.
Förutom lokalavdelningarna finns
kvinnoförbundet också på regional och
central nivå.

Kvinnohus etableras
Sedan 1991 håller ett slags kvinnohus på
att etableras i flera städer: ”La Casa de la
Mujer y de la Familia”, kvinno- och fa-
miljehuset. De som arbetar i dessa hus har
olika uppgifter för att stötta det lokala
arbetet. De knyter också till sig specialis-
ter av olika slag, såsom psykologer, socio-
loger, pedagoger, näringsexperter, lärare i
sömnad, läkare, jurister et c.

Hur detta fungerar i praktiken skiljer sig
naturligtvis i viss mån mellan olika lokal-
grupper, men hur arbetet beskrivs beror
också till stor del på vem den som berättar
är — det vill säga om hon är Castro-trogen
kommunist eller inte.

María, som verkligen tror på Castro och
det rådande systemet, tycker att FMC ut-
rättar mycket viktigt arbete. Som att hålla
koll på unga tjejer som är prostituerade
eller ligger i riskzonen, hålla kontakt med

dem och deras familjer för att ge stöd och
få dem att försöka bryta mönstret. Det kan
också handla om att hjälpa en kvinna hitta
en ny bostad, ge juridisk hjälp, ordna
kurser i konsthantverk eller sömnad.

Lydia som förut arbetade som ekonom,
och tidigare var aktiv i kvinnoförbundets
lokalavdelning har en annan syn på arbe-
tet. Enligt henne gjorde de egentligen inget
särskilt specifikt för att stötta kvinnor.

– Det vi gjorde var att vi höll vakt i
kvarteret, berättar hon. Då hade männen
egna skift och vi i kvinnoförbundet hade
ett eget skift.

Vakthållningen ordnades främst som en
slags grannsamverkan mot inbrott.

Rafaela Lassalle Linares, oberoende jour-
nalist, berättar att när hon gick ut och
frågade ett tiotal kvinnor i Santiago de
Cuba om kände till något ställe att vända
sig till för att få hjälp om de blivit miss-
handlade, svarade samtliga nej.

Rafaela anser att staten borde tillåta reli-
giösa, eller andra fristående grupper, att
organisera kvinnojourer.

en paladar, för det blir problem med till-
ståndet, menar Rolando. Polisen kommer
och hotar med att dra in licensen om de till
exempel har en show med transvestiter.

Trots svårigheterna, ordnas det ändå fes-
ter. Oftast i privata hem. För inte så länge
sedan var Rolando på en enormt lyckad
fest med 5-600 gays. Men i nästa andetag
berättar han å andra sidan om en gay-fest
där grannarna i kvarteret kom och kastade
sten mot fönstren ...

Eftersom det inte finns någon fri press
där homosexuella har kunnat föra ut sina
tankar, och eftersom det kommunistiska
partiet bidragit till att stämpla homosexu-
alitet som problem — och till och med
något sjukt — finns det många gånger
ingen förståelse från omgivningen. Gran-
nar och inte minst den egna familjen och
släkten kan vara jobbiga. Och dem har
man nära inpå. Att flytta hemifrån är näst
intill omöjligt eftersom det är svårt att få
tag på bostad.

Enligt Kubas socialistiska ideal ska män
vara macho, och den som avviker från

Rolando är i trettioårsåldern och bor i
en av Havannas förorter.

 –  Vi homosexuella har det allra svå-
rast på Kuba, menar han.

Och han har en egen teori om varför
den kubanska staten fört en tämligen
aggressiv politik mot homosexuella.
 – När gerillasoldaterna kom ner från ber-
gen 1959, sägs det att de var rätt långhå-
riga och prydda med massa halsband. De
kanske blev så rädda att ses som bögar så
att de därför började bekämpa homosexu-
alitet, tror Rolando.

Ja, kanske är det just därför ...? — även
om företrädarna för regimen snarare har
motiverat sig med att homosexualitet
skulle höra ihop med ”borgerlighet” och
därför inte hör hemma i ett socialistiskt
system.

Rolando berättar om regelbundna tra-
kasserier från poliser som patrullerar på
stan; hur homosexuella kan bli misshand-
lade eller få böter med hänvisning till en
paragraf som på svenska motsvaras av typ
”förargelseväckande beteende”. Bötes-

Stenkastning, trakasserier
                   – och hemliga fester ...

REBECKA BOHLIN

beloppet är på 60 pesos, vilket innebär en
halv månadslön för en låginkomsttagare.

 – Att pussas på sta´n eller ens hålla sin
pojkvän i handen är omöjligt, menar
Rolando. Polisen skulle ingripa direkt.
Ibland händer det att han ber någon tjej-
kompis följa med och handla för att ha ett
”hetero-alibi” och slippa trakasserier.

Det finns ingen organiserad homorörelse
på Kuba i dag. Vilket i och för sig inte är
så konstigt med tanke på att det inte finns
någon tillåten organisering utanför det
kommunistiska partiets kontroll, överhu-
vud taget.

Festerna
Det som däremot finns är homosexuella,
både lesbiska och bögar, som öppnat små
privata restauranger, ”paladares” som bli-
vit informella mötesplatser och där de
ibland ordnat blandade gay-fester. Infor-
mationen sprids då med ”djungel-
trumman” — för ett homokalas är inget
man annonserar ut offentligt.

 – Men det är svårt att ha en gay-fest på



tester både inifrån Kuba och från utlandet.
Under åttiotalet ändrades den officiella

synen på homosexuella. I stället för att
sätta alla ”socialt farliga” barn i special-
skolor för att lära om, blev det ytterst få
som togs ur de vanliga klassrummen.

”Ångerfull” Fidel
Att det gått framåt ytterligare sedan dess
vittnar också flera olika uttalanden från
makthavare om.

1992 sa Fidel Castro i en intervju för en
utländsk tidning: ”Jag tänker inte förneka
att manschauvinismen även påverkat vår
attityd mot homosexuella. Jag själv, om
du frågar om min åsikt, har aldrig känt
homofobi och jag har aldrig främjat eller
stött åtgärder mot homosexuella. Jag skulle
vilja säga att  under en tid diskriminerades
homosexuella och till stor del hör detta
samman med arvet från manschauvi-
nismen. Jag försöker ha en mänskligare
och mer vetenskaplig syn på saken. En del
föräldrar gör det till en tragedi om sonen
är homosexuell. Det är synd. Jag ser inte
homosexualitet som ett fall av degenera-
tion. Jag har betraktat det som något na-
turligt och en läggning hos människan
som ska respekteras. Jag är absolut emot
varje form av förtryck, förakt, hån eller
diskriminering när det gäller homosexu-
ella.”

Kanske finns det ändå hopp ...

REBECKA BOHLIN
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sexualitet är något inlärt. En politisk stra-
tegi blev därför att hålla ögonen öppna
efter pojkar med ”feminint beteende”.
Dessa skickades till specialskolor för barn
med problem i uppförande, för att ”lära
om”.

Barnen på dessa skolor delades in i olika
grupper, enligt fem kategorier. De ”fe-
minina” pojkarna kom i den gula briga-
den, där de skulle lära sig att acceptera sin
manliga roll. Där fick de lära sig att an-
vända base-ballhandskar och bollar, pisto-
ler och svärd, öva självförsvar och att
utplåna rädslan för att bli skadade ...

Homosexuella sågs som sjuka
När det hölls en stor utbildnings- och
kulturkonferens på Kuba 1971, så disku-
terades ”problemet” med homosexualitet.
Kongressen erkände officiellt den ”soci-
alt patologiska karaktären av homosexu-
alitet” (patologisk betyder sjuklig) och
rekommenderade därför att homosexuellt
beteende å det bestämdaste skulle motar-
betas och hindras från att spridas. Dessa
rekommendationer blev lag 1974.

Den nya lagen förbjöd homosexuella att
inneha positioner med inflytande över
barn, med hänvisning till att homosexu-
alitet skulle kunna ha en negativ effekt på
barn och unga människor.

Ett annat hårresande exempel på vad
staten hittat på är de speciella arbetslägren
för homosexuella män som inrättades
1965. Under militär ledning skulle inte
bara homosexualitet, utan också slapphet
bland unga människor som varken job-
bade eller studerade bekämpas. Dessa läger
blev lyckligtvis kortlivade efter starka pro-

detta ses som individualistisk och en fiende
till revolutionen. Därför har framför allt
män som avviker från macho-idealet upp-
märksammats som homosexuella. Les-
biska och macho-bögar har i hög grad
osynliggjorts.

Förutom misstänksamhet, homofobi och
trakasserier från sina medmänniskor är
också den statliga politiken högst oförstå-
ende. Öppet homosexuella kan i princip
inte vara medlemmar i det kommunistiska
partiet och homosexuella män får fortfa-
rande inte göra militärtjänstgöring — vil-
ket dessutom kan leda till problem med
framtida karriär. För att ta ett par exempel.

Samtidigt går det också framåt. 1993
gjordes filmen ”Jordgubbar och choklad”
på Kuba, en film med homotema som blev
kritikerrosad, prisbelönt och en tittarsuccé.
Att filmen släpptes genom censuren är ett
mått på att homosexualitet är något mer
accepterat i dag. Men Rolando menar att
det inte är något särskilt betydelsefullt
mått. Speciellt inte eftersom filmen slu-
tade olyckligt.

 –  Jag skulle velat sett ett slut där man-
nen blev accepterad. Det hade varit något
betydelsefullt, menar han.

Politisk kursändring
Om man jämför den statliga politken gen-
temot homosexuella under 60- och 70-
talet, så märks en tydlig kursändring.

1965 konstaterade en rapport från
hälsoministeriet på Kuba att det inte fanns
några kända biologiska orsaker till homo-
sexualitet, och heller inget känt biologiskt
sätt att ”bota” homosexuella. I rapporten
diskuterades därför teorin om att homo-

Boktips: Machismo, homosexuality and AIDS, Mar-
vin Leiner, Westview Press

– Att pussas på sta´n eller
ens hålla sin pojkvän i

handen är omöjligt, menar
Rolando. Som homosexuell

löper du risk att åka på böter
för ”förargelseväckande

beteende”.



Det är december 1997 och Kuba väntar med spänning på
påven. Ingen tycks egentligen veta varför, eller ens
vem påven är. Ändå säger alla ”påven kommer i ja-

nuari”. Som om det skulle kunna förändra något, för dem själva
eller för Kuba. Det verkar som ett mirakel väntas.

När regimen efter många års diskussion bjudit in påven, tilläts
för första gången utomhusmässor, vilka blev oväntat välbe-
sökta. Folk gick man ur huse. Och trots att mässorna blev ett sätt
att samlas som fick karaktär av protester kunde regimen bara stå
bredvid och titta på.

Numera råder religionsfrihet. Sedan Castro i mitten av 80-talet
inledde sin försiktiga flört med katolska kyrkan har intresset för

 – Mindre repressiv
stämning

efter påvebesöket

återupptäckte och upptog värden som hade
förvisats från deras vardagliga liv. Jag
tänker då på begrepp som individ, ansvar,
familj, samstämmighet och försoning. Lust
till eftertanke väcktes och människors
självaktning ökade då de insåg att de på ett
individuellt plan har kraft och möjlighet
att påverka framtiden. Enligt min mening
är detta det viktigaste påvens besök i denna
vilsna del av världen bidragit med.

Det ”postpåviska” Kuba visar  även upp
några intressanta sociala aspekter. I fe-
bruari inträffade några viktiga saker be-
träffande de krav som påven framfört om
lindring av straffen för  de politiska fång-
arna. Myndigheterna har frisläppt ett hund-
ratal fångar utan några speciella villkor.
Ytterligare 19 fångar, kanske några av de
viktigaste, skulle åka direkt från cellen till
Kanada. Dessutom gavs amnesti till 200
fångar dömda för vanliga brott. De fyra
mest välkända och framträdande dissi-
denterna på senare år sitter fortfarande
fängslade.

Sedan Johannes Paulus II lämnade Kuba
har 20 fredliga regimkritiker fängslats för

En konstant sydlig vind håller på att
slita ned affischerna som hälsar påven
välkommen till Kuba. De sista bilderna
av Johannnes Paulus II håller på att
försvinna tillsammans  med den milda
vintern. Av hans besök i januari finns
ändå några spår kvar, mindre uppen-
bara men mer djupgående.
Jag talar om en sorts medborgerlig epi-
demi, ett kraftfullt virus som kubanerna
smittades av under påvens hastiga besök i
fem av landets provinser.

Det ickematerialistiska budskap som
nådde människornas medvetanden är det
viktigaste avtrycket påven lämnade efter
sig i ett samhälle som under nästan fyra
decennier präglats av vetenskaplig ateism.
Ett land där den religiösa övertygelsen har
många förgreningar och underjordiska
yttringar, men som står i behov av att hitta
en grund för tron.

Omgiven av mystik lyckades ändå Jo-
hannes Paulus II med sitt budskap, som
inte publicerades och följdaktligen för-
blev okänt för stora delar av befolkningen,
göra så att människor fann denna tro. De

händelser de dömts för innan påvebesöket.
Men, det bör poängteras att sedan påvens
vistelse på Kuba har man inte satt igång
några nya juridiska processer mot fredliga
motståndare till regimen. Anhållningarna
har minskat och det verkar som om stäm-
ningen är mindre repressiv.

Hur som helst är den katolske ledaren
fortfarande närvarande och fortsätter att
vara med i kubanernas vardagliga samtal.
I vitsar och skämt, i minnet och i attityden
hos många människor som inte längre är
desamma sedan de upplevt fem dagar då
omvärlden kom på besök. Visserligen
snabbt övergående men ändå så helt olika
den tröttsamma och utmattade verklighet
som socialismen erbjuder.

RAÚL RIVERO

Raúl Rivero är journalist på den oberoende nyhets-
byrån Cuba Press i Havanna. Han fick franska
Reportrar utan gränsers stora utmärkelse 1997.
  Han hoppades i det längsta kunna resa till Paris för
att ta emot priset. Tyvärr fick han inga garantier för
att han skulle tillåtas komma tillbaka till Kuba, så
han ställde in resan.

Översättning och inledning: Anna Johansson

religion bara ökat. Även santería, en afrokubansk religion, växer
explosionsartat, också bland vita.

Sedan kyrkorna öppnats och religion blivit accepterat pågår en
ideologisk kohandel mellan kyrkan och regimen. Kyrkan kräver
katolska skolor och har visat missnöje med den marxistiska
undervisning som genomsyrar skolorna. I stället ska tro och
familjens betydelse föras fram. Kommunistisk indoktrinering ska
bytas ut mot katolsk.

Påven kom och försvann igen, liksom TV-kamerorna som under
ett par dagar av intensiv bevakning satte Kuba i världens mitt-
punkt. Vad ska hända nu?

Raúl Rivero kommenterar:

Raúl Rivero menar att påvebesöket fyllde ett andligt
tomrum.
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ANNA JOHANSSON
& REBECKA BOHLIN

Kommunismens
             dåliga

      smak

Ett exempel på vad som inte ses som
individens frihet att bestämma över, utan
en kollektiv angelägenhet, är frisyrer och
klädval. 1971 blev långt hår på killar
officiellt fördömt eftersom det ansågs
som en form av individualism som inte
bör uppmuntras.

Kongressen tog också ställning mot vad
den kallade dålig smak. Väldigt tajta klä-
der föll inte kongressen på läppen detta
år. Så här motiverade en företrädare för
regimen det: ”Vi ser mode som dikterat
av marknaden. Vårt samhälle kan inte
låta sig dikteras av denna konsumtionens
marknad. (...) Hur skulle vi kunna vara
ekonomiskt fria om vi vore ideologiskt
beroende av den?”

I dag har detta förmynderi fått närmast
motsatt effekt. Havanna kryllar av killar
med hästsvans och tjejer i åtsmitande
aerobicsdräkt.

Din granne ser dig!
Den övergripande kontrollen av invå-
narna sköts av kommittéerna till revolu-
tionens försvar, CDR. De bildades sedan
de första attentaten mot den revolutio-
nära regimen ägt rum, knappt två år efter
att ”de skäggiga” intagit Havanna. Ett
jättelikt nätverk byggdes upp med en
representant i varje kvarter för att  mot-

verka kontrarevolutionär verksamhet.
Femton tusen ögon och öron vakar över
revolutionen, men många menar att kom-
mittéerna inte längre har så stor kontroll.
 Kommittén organiserar grannsamverkan
mot brott och frivilligt arbete som renhåll-
ning av kvarteret. Kvarterets representant
bör också se till att grannarna studerar och
arbetar och är skötsamma medborgare.
Ungdomar som hellre säljer cigarrer till
turisterna än har ett hederligt arbete kan
räkna med ett förmanande samtal från kom-
mittén. Men vad gäller ekonomin sitter
representanten i samma båt som alla andra.

– Vill man dryga ut hushållskassan ge-
nom småfiffel är CDR de första man gör
affärer med. De vet ju allt och har också
behov av dollar, skrattar Mireisy Raquel.

Själv är hon i full färd med att sälja stulet
mjölkpulver från det daghem hon arbetar
på.

Med kommunismen i graven
Från vaggan till graven finns det en till
partiet ansluten organisation. Som barn
sätts du i José Martís pionjärer. Som ung i
ungkommunisterna. På universitet bör du
tillhöra studentföreningen, och när du se-
dan börjar jobba gör du klokast i att gå med
i den enda tillåtna fackföreningen. Är du
kvinna går du dessutom med i kvinno-

förbundet.  Medlemsskapet i dessa fören-
ingar samlar du på din meritförteckning,
tillsammans med intyg från alla volontär-
jobb du naturligtvis deltagit i genom åren.

Ända från barnsben gäller det att du
inrättar dig i fållan. Det gäller att, åtmins-
tone på ytan, uppfylla det socialistiska
idealet. Allt som avviker är ett hot.

Vart du än går måste du ha med dig
legitimation. Polisen kan stoppa dig för
vad som helst, när som helst.

Auktoritär HIV-politik
Problemet med HIV och AIDS har angri-
pits konsekvent auktoritärt. I princip hela
befolkningen har HIV-testats.

Som enda nation i världen har man låst in
alla HIV-positiva på speciella anstalter.
Genom denna politik har regimen också
lyckats hålla AIDS-epidemin nere.

Den HIV-preventiva politiken har kom-
pletteras med informationskampanjer,
vilka varit mindre framgångsrika.
Kondomer finns men traditionen att an-
vända dem saknas. Eftersom folk vet att
alla testats och att de smittade sitter in-
låsta, tas inte risken att smittas på allvar.

Individen får ingen frihet och behöver
heller inte ta ansvar.

Dålig smak? Tja, frågan är om lagstiftning är rätta vägen.
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långhårig? Kan en god arbetare och patriot inte vara iklädd
åtsmitande aerobicsdräkt? När det socialistiska idealet ska
genomsyra allt in i minsta detalj får det absurda konsekven-
ser. På Kuba går staten individen in på skinnet.
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Den anarkistiska rörelsen på Kuba, lik-
som i de flesta andra latinamerikanska
länder, var en del av den organiserade
arbetarrörelsen. Med en entusiasm lika
stor som bristen på materiella resurser,
utvecklade den en febril aktivitet i
organiserandet av fackföreningar, sko-
lor, bibliotek, kulturcentra och tidnings-
produktion et c.
Den anarkism som bredde ut sig på Kuba
var Bakunins anarkism. Även om man
redan tidigare, före kriget, hade försökt
organisera arbetarna, exempelvis genom
tobaksarbetarefacket 1866 och tidningen
La Aurora 1865, var dessa organisationer
inte av den kampinriktade typen utan var

efter jämlikhet mellan vita och svarta ku-
baner och spanjorer utan också efter att
försvara arbetarklassens revolutionära tra-
ditioner i andra delar av världen, såsom
Pariskommunen. El Productor var en av
drivkrafterna bakom stödkommittén för
de åtta anarkistiska arbetare som under
denna tid stod åtalade för händelserna på
Haymarket i Chicago.

”Arbetarna”, skrev Roi San Martin,
”måste engagera sig i den ekonomiska
frigörelsen utan att se alltför mycket till
frågor om republik, monarki, demokrati
eller absolutism.” ”Vi skall eniga slåss för
att kräva våra rättigheter som har berövats
oss och vi sätter man mot man, hårt mot

mot dessa båda. Ytterligare en punkt ut-
tryckte den sociala frigörelsen och broder-
skapet som enda och allmänna princip,
inom principen om alla arbetare som
befolkar jorden.

En av de omedelbara konsekvenserna av
kongressen var det ökade antalet strejker.
År 1888 var dessa 24 stycken och år 1890
uppgick de till 91. Strejken bland drosk-
förarna i Havanna fick exempelvis karak-
tären av generalstrejk när en rad andra
fackföreningar utlyste sympatistrejk.
Kolonialregeringen såg sig tvungen att ta
hjälp av armén för att upprätthålla servi-
cen. Arbetarna svarade med stenkastning
och överföll droskorna, och de byggde

narkismen
”På landsbygden svarade socker-

arbetarna på de hårda
arbetsvillkoren genom att förstöra
maskinerna, döda förmännen och

bränna ner sockerrörsfälten.”

mer pragmatiska och propagerade för sam-
förstånd mellan kapital och arbetare.

1879 grundades Centralkommittén för
hantverkarna, som lyckades förena arbetar-
grupper av olika slag, inte bara fackliga
kravorganisationer utan också fritids-
organisationer. Denna kommitté hade en
federalistisk organisation. 1885 tas ett nytt
steg i organiserandet av proletariatet och
Havannas arbetarkrets (El Círculo) ska-
pas. I dess inledande deklaration förklarar
den, att dess mål är att kämpa för att
arbetarna skall överge de politiska parti-
erna och bekämpa begrepp som ras, natio-
nalitet och hierarkier. Om man betänker
att Kuba vid denna tidpunkt nyss hade
lämnat slaveriet bakom sig, att kampen
för självständighet låg latent och att det
var ett mycket hierarkiskt samhälle, kan
man bara beundra anarkisternas djupa
sociala kritik.

Ansedd anarkist
Bland de många anarkistiska tidningar
som publicerades i olika delar av ön på
1880-talet var El Productor den mest fram-
trädande. Dess redaktör Enrique Roi San
Martin, tobaksarbetare, var den mest an-
sedda arbetarledaren under 1800-talet. El
Productor drev en intensiv propaganda-
kampanj för de proletära organisationerna
och kraven på åtta timmars arbetsdag och
förbättrade arbetsvillkor. Den föresprå-
kade också generalstrejk och direkt ak-
tion. Samtidigt försökte den skapa en anda
av internationalism som inte bara var ute

hårt, mot arbetsgivarnas international sät-
ter vi den röda internationalen och vårt
motto skall vara: Bröd eller kanoner.” För
att sluta: ”låt oss fortsätta att propagera för
våra idéer om en revolutionär socialism
och utropa i försvar för våra intressen:
Bröd eller kanoner.”

Arbetarkongresser
Centralkommittén för hantverkarna, Ar-
betarkretsen och agitationen från ar-
betartidningarna hjälpte till att bygga upp
(och i många fall återuppbygga) många
yrkesorganisationer för tunnbindare, stu-
veriarbetare, mekaniker, skräddare, bage-
riarbetare, skomakare, murare, typografer,
tobaksarbetare et c. Samtidigt som antalet
arbetarorganisationer ökade, växte också
behovet av att förena dem i en federation.
Som modell proklamerade El Productor
den spanska regionfederationen, som hade
skapats av anarkisterna. På Kuba spreds
dess stadgar av Roi San Martin. Dessa
förespråkade kollektivismens revolutio-
nära principer och anarkismen. Det ledde
till att yrkesorganisationerna i Havanna
utsåg representanter till den första arbetar-
kongressen på Kuba.

Efter många diskussioner på olika plat-
ser på ön antogs i en församling i novem-
ber 1887, sex punkter. En punkt talade om
en ny typ av arbetarorganisering där varje
spår av auktoritet skulle försvinna. Organi-
sationsformen skulle vara federationen
inom vilken kollektivismen skulle åtnjuta
en absolut frihet, liksom individen gente-

barrikader för att lamslå trafiken. På lands-
bygden svarade sockerarbetarna på de
hårda arbetsvillkoren genom att förstöra
maskinerna, döda förmännen och bränna
ner sockerrörsfälten.

1891 firades 1:a maj i de viktigaste stä-
derna.

I november 1892 hölls en arbetarkon-
gress, vilken kännetecknades av anarkis-
men, som från och med denna kongress
kom att bli den dominerande ideologin
under de följande decennierna. Kongres-
sen upprepade de viktigaste kraven från
1887: Åtta timmars arbetsdag, förbättrade
arbetsvillkor, strejkrätt et c. och med en
klarsyn som sträcker sig ända fram till
våra dagar fördömde de diskrimineringen
av kvinnor, barnarbetet och de svartas
situation som, trots att slaveriet hade upp-
hört, fortfarande behandlades som slavar.

Medlen för att få slut på denna situation
var direkt aktion och generalstrejk för att
möjliggöra en social revolution som skulle
leda till en revolutionär socialism. Några
av ombuden ansåg det inte bara vara nöd-
vändigt att organisera sig utan också att
beväpna sig ”därför att varje gång arbe-
tarna försöker få kortare arbetsdag svarar
man med bajonetter.” ”Våldet måste mö-
tas med våld”. Några år senare deltog de
anarkistiska ledarna i det väpnade uppro-
ret mot kolonialregeringen. Men det är en
annan historia.

RAÚL CASTRO
Raúl Castro är medlem i Dellens LS.

Översättning: Ronny Stansert



– Vad blev det av
revolutionen?

Kommentar: Jorge Masetti

Under många år fick den kubanska revolutionen stå som
symbol för miljontals latinamerikaners frihetslängtan och
värdighet. I dag är Kubas ekonomiska och sociala kollaps så
allvarlig att illusionen om castrismen har sprängts i luften.
Det enda Castro — nyligen omvald av 595 kongressledamö-
ter för ytterligare fem år — kan erbjuda kubanerna är
socialism eller död.
Den 16:e oktober 1953, under förberedelserna för attacken mot
Moncada deklarerade Fidel Castro sitt sociala och ekonomiska
program. Det rörde problemen med jorden, industrialiseringen,
arbetslöshet, bostäder, utbildning, folkhälsa och framför allt,
erövrandet av medborgerliga fri- och rättigheter och politisk
demokrati.

 Efter triumfen 1959 upptogs detta program av av revolutionen,
utom den punkt som rörde medborgerliga fri- och rättigheter.
Mycket snart anammades det sovjetiska totalitära systemet,
under vilket inte bara Batistas yrkesmördare förtrycktes utan
också anarkister, vänstermänniskor i allmänhet och motståndare
av alla slag. Däribland homosexuella och författare och  slutligen
alla som skulle kunna uttrycka åsikter som avvek det allra minsta
från de enda gällande.

Hur har revolutionens program realiserats efter nästan 40 år
med Castros regim? Vad gäller jorden så gick de stora exproprie-
rade jordbruken över i statens händer, endast ett fåtal bönder fick
överta jord. Även de mindre jordbruken var tvungna att arbeta i
enlighet med de ramar som staten satte upp vilket försvårade
egna initiativ från bönderna. Staten förblev också under många
år den enda uppköparen och distributören av jordbruksproduk-
ter. Först efter hunger bland befolkningen och efter protesterna
på Malecón och i Cojimar öppnades i september 1995 oberoende
matmarknader där jordbrukarna kunde sälja sina produkter di-
rekt till konsumenterna.

Men de tvingades betala så höga skatter att deras varor förblev
utom räckhåll för många lågavlönade.

Av industrialiseringen blev det inte mer än Che Guevaras
osammanhängande planer på att industralisera Kuba efter sovje-
tisk modell. De planerna försvann med sin förespråkare och
landet förblev ensidigt inriktat på sockerproduktion.

Sedan Berlinmuren fallit och Sovjetunionens understöd upp-
hört fick kubanerna känna  på den prövning arbetslöshet till följd
av stiltje i produktionen innebär. Sysselsättningsnivån kunde
behållas på konstgjord väg genom att öka personalstyrkor utan
att tänka på lönsamheten och dessutom genom en helt irrationell
utökning av partiet och statsapparaten.

Bostadsproblemet är fortfarande akut i dagens Kuba. Det
räcker att gå en sväng i Havanna, eller  i någon mindre stad där
problemet är ännu större, för att förstå hur ihopträngda många
kubanska familjer lever. En av den speciellla periodens åtgärder

är att inte göra några sociala eller industriella investeringar,
sedan 1990 byggs därför inga nya bostäder. Förutom de som
byggs av utländska företag för att säljas till utlänningar.

Hälsovården och utbildningen som har varit regimens propa-
gandistiska stöttepelare har inte heller sluppit undan den ekono-
miska krisen. Det råder en total brist på läkemedel och vården
och den medicinska utrustningen är otillräckliga. På kliniker där
man betalar med dollar saknas naturligtvis ingenting. Även
utbildningen har drabbats, såväl läromedel och utrustning som
en motiverad lärarkår saknas.

Fri- och rättigheter och övergång till politisk demokrati står
fortfarande inte på dagordningen. Det senaste löftet till påven att
fria politiska fångar är bara ytterligare en lögn. Endast ett fåtal
fångar efter utvalda kriterier kan bli aktuella. Den auktoritära
regimen fortsätter som tidigare utan att tillåta några avvikande
åsikter.

Så vad finns då kvar av den kubanska revolutionen?
Kvar finns en enpartistats kollaps och kvar finns Castro med sin

svulstiga retorik, ett mellanting mellan en pajas och ett troll,
kapabel att lyssna på sig själv timme efter timme för att förklara
för kubanerna att de lever i den bästa av världar och påminna dem
om att så länge han är i livet så måste de stå ut med honom: Castro
eller döden!

Castrismen kommer att dö med Castro. Vad ska hända sedan?
Ett fåtal tänkbara efterföljare finns: Raúl Castro, som gjort sig
känd för sin hårdhet, och ministrarna Lage och Robaína från den
yngre sektorn. Var och en av dem bör omges av många fråge-
tecken. I exilen finns krafter som inte går att bortse ifrån. Vad som
är nödvändigt är konsensus.

Concilio Cubano lyckades visa att det är möjligt för många
olika grupper att samarbeta om gemensamma intressen. Genom
att följa det exemplet kan ett realistiskt alternativ byggas upp,
frestande även för sektorer som i dag är offentliga.

Castro utnyttjar frånvaron av ett realistiskt alternativ för att
behålla sin position. Inför omvärlden med ekonomiska intressen
på ön målas scenariot upp att efter honom återstår bara kaos. Men
då glömmer han, eller snarare undertrycker han, det kubanska
folkets skapandekraft.  För att ta makten under eget ansvar saknar
folket bara frihet.

Översättning: Anna Johansson

Jorge Masetti är författare till boken ”La ley de los corsarios — Itinerario de un
niño de la revolución cubana”, i vilken han berättar om sitt underjordiska liv i
Latinamerika i den kubanska revolutionens tjänst. Han är född i Argentina 1955,
uppväxt på Kuba och numer bosatt i Paris. Hans far var vän till Che Guevara och
dog i Argentina när han försökte organisera en gerilla utifrån Ches idéer.

1989 bröt han med Castroregimen efter avrättningarna av hans svåger, Tony
de la Guardia och general Ochoa.

I Paris har han grundat tidningen ”SIN VISA”.
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