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Mer olikt än något
annat!
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Isaac Holeman har besökt många fascinerande platser under
sina 21 år - Guatemala, Honduras, Belize, Mexico - men
inget så ovanligt som Kuba. ”Det var så intressant” säger
studenten från Dalles High School angående sin erfarenhet
av utlandsstudier i Havanna genom Lewis & Clark College.

Lewis & Clark College är en av få institutioner som har
fått tillstånd att skicka studenter till Kuba sedan Bush-
administrationen drastiskt kringskar den möjligheten. Un-
der tio veckor på Havannas konstskola läste Holeman konst,
kultur och politik och genomförde dessutom en egen studie
av Kubas hälsovårdssystem.

Han kallar systemet ”oerhört unikt” och noterar att med
endast en liten del av de pengar som spenderas på hälsovård
i USA lyckas Kuba uppnå samma låga barnadödlighet - och
ett något högre förväntad livslängd - som sin store granne i
norr. Han menar att Kuba har uppnått sin anmärkningsvärda
hälsovård genom att göra ”smarta investeringar” inom före-
byggande vård och genom sitt ”fanatiska” fasthållande vid
allas rätt till bra läkarvård.

Medan Holeman - biokemist och läkarstudent - drogs till
programmet via sitt intresse för hälsovård och spanska, så
fann han utbildningen i kultur och politik lika intressant.

”Kuba är svårt att förstå sig på” säger han, och tillägger
att det var ”mer annorlunda än något annat ställe jag någon-
sin besökt eller läst eller hört talas om.”

Hans förståelse blev större och större allt eftersom han
gjorde utflykter från huvudstaden i både öst- och västlig
riktning på ön liksom genom de lektioner han tog i ämnet
”Det socialistiska experimentet på Kuba”, där han säger att
föreläsarnas trovärdighet varierade mycket.

Det var när Holeman pratade med vanliga människor,
när han väl byggt upp tillräckligt förtroende, som han fick
bättre grepp om tillståndet i landet och vad folket tycker om
det. Dessa samtal blev en motvikt till uppfattningen i USA
- och särkilt hos den nuvarande regeringen - att kommunis-
men på Kuba antingen kommer att långsamt dö ut eller falla
dramatiskt.

”Folket verkar ha ... en verkligt djup respekt för Fidel
Castro, även då de tycker att det verkligen är bra med
förändringar, säger han. Mer än en drastisk förändring
lägger kubanerna tyngdpunkten vid att bibehålla men för-
bättra ”revolutionen” – den beteckning de använder för att
referera till regeringen och det socialistiska systemet.

Han trycker på att ”många menar att förändringar måste
genomföras” men ändå är han inte säker på vilka föränd-
ringar det kan vara, även om han lägger märke till att de
materiella bristerna bekymrar alla.  Även om kubanerna har
sina grundläggande behov tillgodosedda säger han att det är
jobbigt för dem att klara alla vardagsbekymmer.

För tillfället kommer Kuba ändå att förbli ett unikt och
svårdefinierbart ställe. De ”undersköna men förfallna” bygg-
naderna i Gamla Havanna ger en känsla av att ha fallit i onåd,
säger Holeman.  Men gatorna är fyllda med glada, välmå-
ende barn till skillnad från de hemlösa som fyller storstäder
i USA. Stina. Nilsson
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