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Om rasfrågan 
Kuba-Miami

Dr.	Alberto	Jones

För att förstå uppkomsten av antikubanska afrogrupper i 
USA måste vi gå tillbaka till 1980, när jag kom till USA med 
många andra kubaner i den så kallade Marielutvandringen. 
Rasismen var utbredd i Miami där vi kallades ”Marielitos”, 
ett nedsättande begrepp för analfabet, svart, tjuv, mördare, 
knarkare, prostituerad och kriminell. Enligt tidningar och 
radiostationer i Miami ”ser de inte ens ut som kubaner”, 
dvs som den bild av kubaner som liljevita, rika, katolska  
godsägare med Cadillac, som skapades i USA efter 1959. 

Afroamerikaner och exilkubaner
Traditionellt hade afroamerikaner i Miami varit 
hembiträden och städat på industrier och hotell. Nyanlända 
kubaner kunde med stöd av myndigheterna och katolska 
kyrkan snabbt tränga ut dem. Arbetslösheten ökade och 
deras stadsdelar blev till dagens ghetton. Detta skapade 
hat mot kubaner. Det förvärrades av att många kubaner 
blev poliser som riktade ett nära nog sadistiskt våld mot 
afroamerikaner. 

När fyra polismän 1981 krossade skallen på en svart 
affärsman och vietnamveteran och blev frikända av en 
helvit jury ledde det till våldsamma kravaller. 3 600 
nationalgardister med pansarvagnar och tunga vapen sattes 
in. Resultatet blev 13 döda, 150 sårade och materiella 
skador för över 100 miljoner dollar. 1989 dödade poliser 
två svarta vid ett trafiktillbud. De blev också frikända. Åter 
bröt kravaller ut som varade i fyra dagar med 16 döda, 300 
skadade och materiella skador för miljontals dollar. 

Exilen och afrokubanerna 
Genom den medvetna förträngningen av det afrikanska 
inslaget på Kuba präntades denna vanföreställning in så 
att en svart som talade spanska kunde komma varsomhelst 
ifrån utom från Kuba. 

Afrokubaner har utstått 40 år av dubbel diskriminering 
i Miami. Fastighetsägare vägrar hyra ut och de hänvisas till 
afroamerikanska bostadsområden, där de inte är välkomna 
på grund av sin kubanska bakgrund. Jag pratade en gång på 
ett möte med svarta aktivister. Jag hälsades översvallande 
med ”Broder Jones” hit och ”Broder Jones” dit. De trodde 
jag var från Jamaica. När jag började ta exempel från Kuba 
blev publiken butter och spänd. Brödraskapet med Jones 
tog hastigt slut och jag fick lyssna på ändlösa tirader om 
kubaners illvilja och rasism. 

Ett exempel är Jorge Mas Canosa, till sin död 
chef för CANF, Kubansk-Amerikanska Stiftelsen 
(paraplyorganisation för exilkubanska terroristgrupper 
i USA) som har sagt: ”När amerikaner ser en svart 
som kämpar för något så ser de framför sig socialhjälp, 
fattigdom, hopplöshet, analfabetism och brott; det de 
kämpar för bleknar bort. För att göra CANF framgångsrikt 
måste vi hålla svarta ansikten i skymundan. Om vi måste 
använda dem, ta bort kamerorna.”

I 80-talets Miami beskylldes afrokubanerna för att med 
sin stora andel i armén och i Castros livvakt hålla honom 
kvar vid makten. Cheferna för Radio Mambi och Mesa 
Revuelta krävde offentligt tre dagars fri jakt på afrokubaner 
(och kommunister) när kubanska regeringen kollapsat.

Ändrad strategi
”Flottkrisen” 1994 (när många kubaner tog sig till USA 
undan den ekonomiska krisen efter Sovjetunionens fall 
och USA:s skärpta blockad) förde 35.000 kubaner till 
Florida med en märkbart ökad andel svarta. Det ledde till 
en radikal kursändring inom kontrarevolutionen  i USA. 
De började aktivt rekrytera afrokubaner att visa upp i 
ledande ställning i antikubanska organisationer. Vita ledare 
knuffades åt sidan och ersattes med ansikten svarta nog för 
att leva upp till den nya strategin. 

Svarta medborgarrättsgrupper och universitet fick 
pengar för att skapa afrokubanska grupper på ön med 
täckmanteln ”oberoende” bibliotekarier, journalister, 
hälsovårdare osv. 
Afrokubaner lyftes upp till kändisar. Glassiga tidskrifter 
delades ut, filmer gjordes om ”svarta” frågor, musik- och 
litteraturfestivaler organiserades. Seminarier, konferenser 
och symposier blev för många för att få deltagare, samtidigt 
som faxmaskiner, datorer, radioapparater, DVD och 
mobiltelefoner delades ut till lämpliga mottagare på Kuba. 
Vinklade radioprogram och litteratur om framgångsrika 
svarta, om religion och mänskliga rättigheter spreds 
massivt. Så vi borde inte bli överraskade av det senaste 
inslaget i kampanjen. Det ingår i ett större sammanhang. 
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