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Efterlyst rappare i 
Havanna

Eva	Björklund

Efterlyst av FBI flydde Nehanda Abiodun till Havanna 
för 20 års sedan och blev kubanska hiphopens ”mormor”. 
Hon har en lägenhet fyra trappor upp i Alamar,  som 
skulle kunna kallas Havannas Järvafält. När Independents 
reporter Rob Sharp besökte henne i slutet av augusti visade 
tonårsgrabbar i kvarteret vägen till en välkänd granne och 
sedan kunde han följa musiken som ekade i trapphuset. 
Det var födelsedagskalas, ägarinnan fyllde 58 år, men ser 
betydligt yngre ut. 

Nehanda hette tidigare Cheri Dalton, och efterlystes 
av FBI på anklagelser att hon skulle ha varit inblandad i 
en serie rån, innefattande en pansarbil 1981, och ha kört 
flyktbilen efter en väpnad sammanstötning med polis, där 
två av dem dödades. 

Nehanda tog examen på Columbia University  1972 och 
bildade sin politiska uppfattning påverkad av  USAs ”New 
Afrikans” i USA.  Hon arbetade i behandlingsprogram 
för knarkare i  South Bronx, New York som drevs av 
afroamerikanska medvetenhetsrörelsen. 

I Havanna tillhör hon grundarna av kubanska 
avdelningen av Black August, en betydelsefull grupp som 
arbetar för att sprida hip-hopkulturen på gräsrotsnivå. 
Avdelningen har organiserat konserter i New York och 
Havanna med deltagande av kändisar som Erykah Badu, 
Mos Def, Common och Dead Prez för att samla in pengar. 
När Rob Sharp besökte Nehanda i augusit 2008 deltog de i 
förberedelserna för årets Havanna Hip-Hop Festival.  

”Jag blev vuxen under 60-talet, en tid av oro, 
demonstrationer, studentstrejker och gatuaktioner”, 
förklarade Nehanda. ”Musiken speglade vad som hände i 
landet. Som James Brown´s ”I’m Black and I’m Proud”, 
Marvin Gaye’s ”What’s Going On” och McFadden och 
Whitehead’s ”Ain’t No Stopping Us Now”  - de väckte 

tankar och önskan att bidra till sociala och politiska 
förändringar.  Så hip-hop blev för mig en fortsättning på 
den traditionen. I början var det också väldigt viktigt att 
bidra till samhällsdebatten om förhållandena som rådde – 
och råder – i städerna i USA.”

Omkring 1990 hade Nehanda slagit sig ner i Havanna. 
Hon började arbeta med kubanska rappare när hon kom i 
kontakt med grupper som Primera Base, Doble Filo och 
Amenaza. ”I slutet av 90-talet kom en grupp ungdomar 
från hip-hopgenerationen i USA till Kuba som journalister 
för att kunna delta i landets hip-hop-festival”, förklarar 
hon. ”Och några av dem var vänner till medlemmar i Black 
August. De tog mig med till festivalen. Den kubanska hip-
hopen imponerade på mig. Att ordna en sån festival med de 
små resurser de hade. Så jag ställde upp på dem, och tänkte 
att vi som hade kontakter med progressiva hiphopare i 
USA skulle kunna få materiellt stöd därifrån.”

Nehanda delar in den kubanska hiphopens historia har 
två skeden. De första åren på 90-talet dominerade import 
av material från USA men senare utvecklades mer och 
mer hemgjort. En vändpunkt var Amenazas platta 1996  
”Ochavón Cruzao” som tog upp problem med rasism i 
Kuba. En del av medlemmarna i bandet utvandrade sedan 
till Europa och fick framgång där som Orishas som vann en  
Grammy. Nu är rörelsen etablerad och ger ut skivor och en 
tidning på Agencia Cubana de Rap (Cuban Rap Agency) 
som ger ut skivor och en tidning.  
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