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Kubarapportering: 

Vad är det 
som inte fungerar?

Fidel Castro kommenterade svallvågorna i internationella 
medier av hans ”Kubanska modellen funkar inte ens för 
Kuba längre”, rådet till Irans president att upphöra med sin 
antisemitism och att han skulle haft fel under raketkrisen 
1962: 
”Vi borde kanske glädas över spekulationerna, för de kan 
ju inte sen ignorera mina svar”. 
Han börjar med raketkrisen: ”Jag hade noga förklarat för 
honom (Goldberg) vad som stod i mitt skriftliga budskap 
till Krustjov: ’… om USA skulle invadera Kuba, ett land 
med ryska kärnvapen, borde de inte få utdela första slaget, 
som när den tyska armén och alla europeiska styrkor an-
grep Sovjetunionen 22 juni 1941.” 
Fidel noterar att Goldberg utelämnade den första delen av 
svaret och inte noterade den djupa ironin i hans svar : ” … 
om jag hade vetat det jag nu vet … som uppenbart hänvi-
sade till den ryska presidentens förräderi när han berusad 
till USA överlämnade sitt lands militära hemligheter.”
När det gäller den kubanska modellens exportvärde skriver 
Fidel ”är det ju uppenbart att frågan byggde på föreställ-
ningen att Kuba exporterade revolutionen. Jag svarade: 
’Den kubanska modellen fungerar inte längre ens för oss’.  
Även här går ironin Goldberg och Sweig förbi. Fidels sar-
doniska svar under småpratet under lunchen var av det slag 
som skulle passa ”har du slutat slå din fru”-frågan: ”Hon 
har blivit så stark att jag skulle få stryk.”
Goldberg hade skrivit: ”Jag bad Julia att tolka detta upp-
seendeväckande svar. Hon sa: ’Han tog inte avstånd från 

revolutionens ideologi. Jag tog det som ett erkännande att 
staten nu spelade för stor roll i ekonomin.’ Hon menade att 
det kunde handla om att skapa utrymme för brodern Raul, 
som nu genomför reformer som säkert innebär en försvag-
ning av ortodoxa kommunisters och byråkraters ställning 
i partiet.” 
”Nu roar det mig att han tolkade det bokstavligt”, skriver 
Fidel, ”och rådgjorde som han skriver med Julia Sweig, 
den analytiker från Center for Foreign Research som var 
med honom, och kom fram till en teori. Men i verklighe-
ten menade jag snarare motsatsen. Som alla vet anser jag 

”The Atlantic”, den tidning Goldberg skriver för, illustrerade 
hans artikel med ett utsnitt ur en gammal Simpsonepisod 
där de föreslår att Fidel ska överge kommunismen. 

att det kapitalistiska systemet inte längre ens fungerar för 
USA och ännu mindre för världen, som det leder in i kris 
efter kris, värre och värre, världsomfattande, som ingen 
kan komma undan. Hur skulle ett sådant system kunna 
fungera för att socialistiskt land som Kuba? ”
Sist tog Fidel upp frågan om Iran och judiska folket. I in-
tervjun med Goldberg hade ”Många arabiska vänner som 
hört att Goldberg intervjuat mig blev oroliga och varnade 
mig för att han var ’Sionismens främsta försvarare”.  
Anledningen till att Fidel bjöd in denne proisraeliska hök 
var att han i sina artiklar hade visat sig ha omfattande ”in-
side” information, framför allt från israeliska regerings-
kretsar avseende planerna för det krig Fidel varnat för de 
senaste månaderna. Fidel ville antagligen få ut mer infor-
mation, samtidigt som han såg Goldberg som en möjlighet 
att nå ut i USA och internationellt med sina varningar. 
Goldberg skriver att Fidel under intervjun, som hölls under 
ett par dagar, ”upprepade gånger återvände till sin kritik 
av antisemitism. Han menade att iranska regeringen skul-
le tjäna freden bättre genom att erkänna antisemitismens 
’unika’ historia och försöka förstå Israels fruktan för sin 
existens.”
Eva Björklund


