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Muslimer i 
kindpussarnas land

Varje fredag ställer Pedro Lazo Torres undan sina 
möbler och täcker golv och balkong med mjuka mattor. 
Han är Imam Yahya och bostaden han delar med fru och 
två vuxna barn i en Havannaförort är också gudstjänstlokal. 
Det finns omkring 1500 muslimer på Kuba men 
inga moskéer. Så varje fredag bjuder Imam Yahya 
hem muslimer för fredagsbön iklädd vit mössa och 
tunika. Kvinnorna sitter inne på vardagsrumsgolvet 
medan männen knäböjer i skuggan på balkongen. 
De flesta muslimer på Kuba är studenter från länder 
som Pakistan och Indonesien. Tre läkarstudenter 
från Guyana deltar i fredagsbönen. Pedro kon-
verterade när han fick kontakt med islam på inter-
nationellt studentutbyte för över tio år sedan. 
”Kubaner är vanligtvis väldigt toleranta när det gäller olika 
religioner”, säger han till CNN. Men troende muslimer kan 
ändå ha det svårt. Fläskkött som är det vanligaste här, ”är 
väldigt frestande, som allt annat dåligt”

Före fredagsbönen genomför de tvättningsritualen 
i Yahya´s lilla badrum. Men eftersom vattnet ofta 
är avstängt så måste de ofta ösa från en hink.  
Noalia Gladys Carmen Perez, som bär huvudduk, 
berättar att hon och andra har mött ett visst motstånd. 

”Många reagerar bra”, säger hon,”folk bemöter oss med 
respekt, men några visar ogillande”. De kan säga saker 
som: ’Det måste bli väldigt varmt med huvudduken” 
Islam är ganska nytt på Kuba och få kan be på arbetet 
antingen på grund av arbetstiderna eller de sociala normerna. 
Många har också svårt att följa vissa kroppsnära vanor. 
Här  hälsar män och kvinnor på varandra med kindpussar. 
Ibrahim Kinsan, psykoterapeut, säger att de flesta av hans 
medarbetare är kvinnor. ”Jag har konverterat till islam men 
jag kan inte plötsligt förvandla mig till en främling”, säger 
han till CNN. ”De flesta hälsar mig med en kindpuss och 
den traditionen kommer inte att försvinna.”
Yvonne Pebaqué                  Källa: CNN

Muslim eller anhängare av santería? Det är svårt att skilja 
dem åt. Bild John Johansson.


