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försiktiga drömmar på kuba

isaney baullosa
valdéis och yosbiel
baullosa goreia

Text: Heidi Hakala
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Bild: Laura Mendelin

NU KUBANER HUR HANDELSBLOCKADEN HÅLLER PÅ

Skolelev, 10 år. Jordbrukare, 30 år.

ATT LYFTAS. RE:PUBLIC UNDRADE: VAD HAR DU

– Min framtidsdröm är att bli
dansare. Jag har imiterat dansare och
sångare på tv sedan jag var liten. Och så
vill jag studera. I skolan tycker jag mest
om matematik och naturvetenskap. Och
att läsa. Min favoritbok är Guldåldern av
José Martí [en kubansk revolutionär och
poet], säger skoleleven Isaney.
– Det positiva med att USA och Kuba
närmar sig varandra är att vi förhoppningsvis får mer mediciner, teknologi,
leksaker till barnen och jordbruksmaskiner. Jordbruket håller på att mekaniseras men vi har inga maskiner. Liberaliseringen gör också att turismen ökar, vilket
betyder bättre affärer. Utmaningen efter
förändringen blir att försvara friheten
och bevara samhället fritt från våld så
att alla, även kvinnor, kan röra sig fritt
överallt utan rädsla även i fortsättningen, säger pappan och jordbrukaren
Yosbiel.

FÖR FRAMTIDSDRÖMMAR? VAD TÄNKER DU KRING
ATT USA OCH KUBA NÄRMAR SIG VARANDRA?

lauren martin gonzales
Skolelev, 10 år.
– Min dröm är att ha en egen skönhetssalong där jag kan göra frisyrer,
lacka naglar och lägga makeup. Eller att
bli skådespelerska.
– Jag hoppas att förändringen gör
det möjligt för mig att kunna resa till
Kanada och hälsa på min faster. Hon
hälsar på oss en gång om året och då tar
hon oss med till olika städer i Kuba, det

är de enda gångerna vår familj reser. Jag
skulle gärna själv bo i Kanada. Alltid när
faster kommer på besök har hon med sig
kläder, skor, smycken och mat.

liosbel bejerano hernández

emilio martinez valdés

Frukostansvarig på ett bed & breakfast,
20 år.

Anordnar utflykter för turister, 28 år.

– Jag skulle vara lycklig om jag kunde
resa till vilket land som helst. Bara för att
lära mig nya saker, arbeta och se något
nytt. Det enda stället som jag har besökt
utanför min hemstad är huvudstaden
Havanna. Min dröm är att bli taxichaufför,
men jag har ingen bil. Jag tjänar 25 CUC
(cirka 250 SEK) i månaden. Det går att
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leva på om man är väldigt sparsam.
– Jag hoppas att förändringen leder
till att ekonomin i vårt land blir bättre,
det är viktigt. Men jag vet inte hur det
kommer att påverka mitt eget liv och
mina möjligheter. Här vet ingen vilka
vändningar livet kan ta på en dag.
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– Min framtidsdröm är att kunna
resa. Jag har studerat och talar fyra
språk flytande men jag har aldrig varit
utanför landets gränser. Min syster bor
i Frankrike, men jag har inte kunnat
besöka henne. När jag försökte resa blev
jag stoppad. Myndigheterna är oroliga
för att kubanerna ska emigrera.
– Jag hoppas att förändringen blir
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positiv. Varje år förlorar vårt land miljoner
dollar på grund av USA:s handelsblockad.
Att importera från Kina är dyrt och vissa
mediciner produceras bara i USA. Jag har
artros i knäleden och skulle behöva en
amerikansk medicin, istället får jag regelbundet besöka sjukhuset för injektioner.
Jag hoppas att förändringen råder bot
på bristen på varor; även om människor
skulle ha pengar att handla för så finns
det inga produkter att köpa här.
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