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För oss är det svårt att föreställa sig 
ett liv utan möjlighet att resa utom-
lands och en vardag med begrän-
sad tillgång till internet, utländska 
produkter och information från om-
världen. På Kuba är det här vardag, 
men en vardag som kanske kommer 
att förändras. Unga kubaner följer 
med förändringen i landet med för-
väntan.

Det första som slår en när man 
kommer till Kuba är det väntade – 
den pulserande musiken och dan-
sen och städerna som sjuder av 
liv – men också bristen. Bristen på  
produkter i matbutikerna, på fung-
erande kollektivtrafik, på medici-
ner, olja, moderna maskiner, inter-
net och teknik. Rom och kubansk  
coca-cola kan man räkna med att  
hitta överallt, men i övrigt gapar 
många butikshyllor tomma.

– Även om människorna här skul-
le ha pengar att handla för så finns 
det inga produkter att köpa, säger 
Emilio, som jobbar som turistguide.

Bristen är också påtaglig på lands-
vägarna. Bönderna slår gräset med 

lie i brist på elektriska arbetsredskap 
och bussarna vi möter är gamla last-
bilar omgjorda till passagerarbussar. 
På vägarna samsas de med klassiska 
amerikanska femtiotalsbilar. 

Nu, efter mer äN femtio år av ame-
rikansk isolering, har vissa ekono-
miska hinder och reserestriktioner 
redan slopats, men befolkningen 
hoppas fortfarande på ett beslut om 
att lyfta handelsblockaden som hin-
drar Kuba från att importera bland 
annat nödvändiga maskiner, tekno-
logi och läkemedel från USA.

– Att importera från Kina är dyrt. 
Många läkemedel tillverkas dess-
utom bara i USA och vi saknar 
teknisk utrustning för att själva  
producera dem, säger Emilio.

Han lider av artros i knäleden som 
bäst skulle behandlas med en ameri-
kansk medicin. I stället får han regel-
bundet besöka sjukhuset för smärt-
stillande injektioner. Trots att han 
talar fyra språk flytande – engelska, 
franska, italienska och spanska – har 
han aldrig varit utanför Kuba.

De har aldrig 
varit utan-
för sitt land
• Kubas unga har ingen möjlighet att åka på semester 
utomlands. De kan inte surfa fritt på nätet och logga 
in på sociala medier. Nu hoppas de att landet ska  
öppna sig mot omvärlden.
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– Min syster bor i Frankrike, men 
jag har inte kunnat besöka henne. 
När jag försökte blev jag stoppad.

AllA de ungA kubAner som vi träf
fade under de tre veckor vi reste om
kring i landet hade en sak gemen
samt: de hade aldrig varit utanför 
landets gränser. När vi frågar Lios
bel, som jobbar som frukostansvarig 
på ett bed & breakfast, vart han helst 
skulle vilja resa skrattar han till.

– Det finns så många ställen, jag 
kan inte välja! Jag skulle vara lycklig 
om jag kunde resa vart som helst. Ba
ra för att lära mig nya saker, arbeta  
och se något nytt. 

Han drömmer om att bli taxichauf
för. Trots att han bara tjänar cirka 25 
cuc i månaden (konvertibel peso, cir
ka 25 euro), sparar han nu pengar  
till en bil. På Kuba bestäms löner
na av staten, och medellönen ligger 
på 25 euro i månaden medan ”hög
avlönade” läkare tjänar cirka 70.

– Jag hoppas att förändringen  
leder till att ekonomin i vårt land 
blir bättre, men jag vet inte hur det 

kommer att påverka mitt eget liv och  
mina möjligheter. Här vet ingen vil
ka vändningar livet kan ta på en dag, 
säger Liosbel.

”Endast socialismen gör det omöj
liga möjligt”, står det på stora skyl
tar längs landsvägarna. Ingen an
nan reklam än regimens egen är 
tillåten, och rädslan för att kri
tisera Castroregimen är påtag
lig. Inofficiellt får vi många gånger  
höra att ”allt är svårt på Kuba”, medan  
den officiella versionen lyder ”det 
finns ingenting som vi vill förändra”. 

Ofta är handlingarna mer talande  
än orden. Till exempel heter det att 
det inte är några problem att få tag 
på glasögon, samtidigt som några 
kubaner som vi möter tacksamt tar 
emot våra Tiimariglasögon.

– Jag tror att allt blir bättre i och 
med förändringen, trots att det ock
så är bra nu. Liberaliseringen ökar 
turismen. Folket får också tillgång 
till mer jordbruksmaskiner, tekno
logi, olja och leksaker till barnen,  
säger jordbrukaren Yosbiel.

Utmaningen blir att försvara fri

heten och bevara samhället fritt från 
våld även i fortsättningen.

Han tänker till exempel på dot
tern Isaney, 10, som han hoppas kan  
röra sig fritt och utan rädsla också 
när hon blir äldre. Isaney berättar 
om drömmen om att bli dansare:

– Jag har imiterat dansare och 
sångare på tv sedan jag var liten. Och 
så vill jag studera. Jag tycker om att 
läsa. Min favoritbok är ”Guldåldern”.

”Guldåldern” är en bok av den  
kubanska revolutionären och poe
ten José Martí, vars böcker ofta lig
ger på paradplats på landets biblio
tek. Senare berättar hon att hennes  
favoritfilm är ”Barbie” och att det 
hon önskar sig mest är en ny docka.

TAnkArnA om den förändring som 
är på gång i landet skiljer sig mellan 
landsbygd och stad, äldre och yngre.  
I Santa Clara, staden där revolutions
hjälten Che Guevara ligger begravd, 
välkomnar man förändringen.

– Många äldre har låtit sig hjärn
tvättas av regimen. De är ointresse
rade av att veta vad som pågår utan

för Kubas gränser, medan de unga 
är välutbildade och nyfikna, säger  
Gabriel (som heter något annat).

Han beskriver regimen som en 
”partner som bedrar dig”.

– I somras ordnades ett teknologi
forum med företag som ville inves
tera i Kuba. Jag fick höra att Goog
le ville etablera sig gratis, men vår  
regering sade nej, säger han.

I dAg beTAlAr man två–tre euro för 
ett wifikort som gäller en timme. 
Många kubaner använder Facebook, 
men på grund av priset loggar de in 
bara en eller ett par gånger i veckan. 

För att få tillgång till nyheter, do
kumentärer och filmer utifrån kan 
man veckovis köpa sig ett paket som 
kopieras till den egna hårddisken. 
Det är illegalt, men enda sättet att 
kringgå regimens kontroll.

Jorge, som tillsammans med sin 
fru driver ett bed & breakfast, per
sonifierar ett av Kubas största pro
blem: det stora antalet högutbilda
de som söker sig utomlands eller till  
andra branscher i bristen på jobb. 

Kuba rankas mycket högt i statis
tiken för hälsa och utbildning – all 
utbildning och sjukvård är gratis – 
men lönen är svår att leva på.

– Jag studerade i fem år till maskin
ingenjör, men jag tjänade mer när 
jag jobbade som portier, säger han.

Dottern Lauren, 10, drömmer om 
att bli skådespelare eller ha en egen 
skönhetssalong. Liksom många an
dra barn och unga drömmer hon 
om att flytta till USA eller Kanada; 
länder som symboliserar framgång, 
pengar och saker i överflöd.

– Min faster hälsar på oss en gång 
om året. Hon har alltid med sig klä
der, skor och smycken, säger hon.

Pappa Jorge hoppas att arbets
villkoren förändras till det bättre så 
att dottern kan stanna i landet.

– Jag älskar socialismen, men öns
kar att det ekonomiska systemet 
vore annorlunda. Men förändring
en måste ske här. Kuba är hennes 
land – det finns inget bättre land för  
henne än Kuba. 
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ett friare kuba

• Före den kubanska revolutionen 
1959 dominerade USA Kubas 
ekonomi. USA stod för 67 procent 
av landets export och 70 procent 
av dess import.
• USA:s blockad mot Kuba  
infördes 1962 för att fälla den 
revolutionära regeringen med 
Fidel Castro i spetsen.
• Kuba genomgick en kris i början 
av 1990-talet när Sovjetunionen 
kollapsade och handelsutbytet 
med kommunistblocket avbröts. 
Sedan dess har Venezuela försett 
landet med olja och bränsle.
• 2014 återupptog USA och Kuba 
sina diplomatiska relationer. 
• 2015 öppnade USA och Kuba 
ambassader i varandras hu-
vudstäder och USA vill nu öka 
handelsutbytet.
• Under det senaste året har 
bland annat direkta telefon-
förbindelser och kommersiella 
flyg mellan länderna återupp-
tagits.
• 2015 öppnades Kuba för  
amerikaner som ville resa till  
landet i studiesyfte, men ännu 
inte för ”vanliga” turister.
• Under 2016 förväntas turismen 
öka med minst 25 procent jäm-
fört med året innan.
• I slutet av mars gjorde Barack 
Obama ett historiskt besök på 
Kuba. Det är 88 år sedan en  
amerikansk president senast 
besökte Kuba. 

Källa: Wikipedia, sVt,  
svensk-kubanska föreningen

Många unga är omedvetna om 
att de växer upp i brytningen 
mellan det gamla och det nya 
Kuba. Relationen mellan USA 
och Kuba är bättre är någonsin 
tidigare och vissa ekonomis-
ka hinder och reserestriktioner 
har slopats. 

På Kuba är det svårt att klara sig på landets månadslöner, som i genom-
snitt är 25 euro. Frisören Dairon tjänar cirka femtio cent på en klippning. 
Alla hans vänner klipper sig i salongen i hans hem; han har runt tjugo  
kunder per dag. 

Liosbel har varken tid eller peng-
ar att resa. Men han skulle gärna 
resa, vart som helst, om det vore 
möjligt.

De klassiska amerikanska 1950- 
talsbilarna dominerar gatubilden 
på Kuba men det är svårt att få  
reservdelar till dem. 

Emilio talar fyra språk flytande, 
men han hör till undantagen. 

Lauren skulle gärna bo i Kanada, dit hennes faster har emigrerat. När  
fastern kommer på besök har hon med sig kläder, skor och smycken.


