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Kubaner i USA 
reser hem

Per-Olov och Marianne Lennartsson 

I en artikel i Observer 31 maj skriver Andres Schipani att 
lättnaderna i rese- och tullrestriktionerna har återförenat 
kubanska familjer och lett till ett litet uppsving i 
konsumtionen. Tidigare förbjöd USA kubaner att resa 
hem oftare än vart tredje år. I april lyfte USAs regering 
reserestriktionerna. De får nu också ta med sig och göra av 
med mer pengar på Kuba.

USA införde den ekonomiska blockaden 1962 och håller 
fortfarande fast vid den, men nu finns några ljusglimtar. 
Schipani intervjuade Esteban Ramirez som lämnade Kuba 
och sina två döttrar 1980. Det här är hans första besök på 
fyra år. ”Jag kan nu återvända när jag vill och glädja mig 
åt deras leenden. För mig betyder det mycket, liksom för 
många andra”, säger han. 

Enligt Schipani kommer nu USA-kubaner i stora skaror 
och berättar om Estefania som kramar sin mamma när hon 
är på första besök på två år. ”Jag studerar och arbetar i 
Miami och med det jag har tjänat ihop där kan jag inte bara 
besöka min familj oftare utan även ge dem en del.”

Som ett annat tecken på förbättringar i relationerna 
mellan USA och Kuba samarbetade fotograferna Melani 
Lust från USA och kubanska Brayan Allonzo  nyligen i en 
utställning i Havanna av klassiska märkesbilar från USA, 
från före blockaden. Utställningen fick ekonomiskt stöd 
av kubanska regeringen, som enligt Lust var exceptionellt 
tillmötesgående: ”Jag har aldrig mött ett vänligare och mer 
välkomnande folk. Jag kan bara önska att jag skulle bli 
bemött på samma sätt i USA.” 

Men vissa attityder dör bara långsamt. Lust berättade 
för Schipani att Thomas Shannon, vice departementschef 
för Latinamerika, dagen innan utställningen hade varnat 
henne för att delta. Tidigt i maj förvägrades den kubanske 
trubaduren, Silvio Rodriguez inresevisum till USA för 
att tillsammans med Bruce Springsteen, Dave Matthews 
orkester och Joan Baez hylla Pete Seegers på hans 
90-årsdag.

”De som inte vill se goda relationer mellan USA och 
Kuba, vill inte att vi sjunger tillsammans, inte talar med 
varandra och inte förstår varandra lät mig inte komma 
till USA”, sa Rodriguez i ett brev till sin gamle vän, Pete 
Seeger.

Protesterna mot blockaden fortsätter. I maj samlades 
ungdomar på Havannas storslagna strandpromenad 
och viftade med 26-julirörelsens röd/svart/vita flaggor. 
Protesterna riktades mot USA:s intressekontor. Med vita 
kritor skrev de: ”Häv blockaden”,  på trottoaren.

”Vi demonstrerar för Kuba och kräver än en gång att USA 
ska häva den grymma blockaden”, säger 17-årigaYosmani. 
Tills helt nyligen fanns här en stor annonstavla med en 

revolutionär som riktade sitt AK47-gevär mot Onkel Sam 
och sa: ”Herrar imperialister, oss skrämmer ni inte!” 

Många ledamöter i Kubas nationalförsamling anser att 
Obama fortfarande har mycket att bevisa, sa dess talman, 
Ricardo Alarcón till Observer. ”Jag förväntar mig inte 
någon ’verklig’ gest från USA. Vad president Obama har 
gjort har inget med Kuba att göra, det var ett vallöfte han 
gav i Miami. Vi har väntat mycket länge och vi har inga 
problem med att fortsätta att vänta. Vi ser fram emot att 
blockaden upphör”


