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Fler turister
Sture Arrhed

Kuba får fler besökare, inklusive en uppgång på 
20 procent för US-amerikaner, men turistinkomsterna 
har inte hämtat sig från nedgången under finanskrisen. 
Antalet steg med 18 procent till 2,53 miljoner förra året, 
mot 2,15 miljoner 2007. Men turisterna gör kortare besök 
och spenderar mindre pengar. Intäkterna uppgick till 2,22 
miljarder US-dollar 2010, något under de 2,24 miljarder 
som drogs in 2007. Kubas turism är en nyckelsektor och 
har drabbats hårt av nedgången i världsekonomin.

Enligt Kubas Statistiska centralbyrå, kom de flesta 
turisterna från Kanada, 945 000 besökare år 2010. Därnäst 
kom Storbritannien med 174 000 besökare, Italien 112 000 
och Spanien 105 000. USA kom på åttonde plats, trots 
Washingtons reseförbud. Förra året kom drygt 63 000 US-
amerikaner, jämfört med 52 000 2009. Siffrorna inkluderar 
både de USA-medborgare som fått särskilt tillstånd av 
USAs finansdepartement och de som kommit in via ett 
tredje land.  Men de innefattar inte de hundratusentals 
kubaner som lever i USA och kommer hem på besök. 

Barack Obama lättade år 2009 på restriktionerna för 
kubaner i USA att besöka hemlandet, och i år lättade han 
något på reglerna för US-amerikaner för ”folk-till-folk-
turism” inom utbildning och kultur vilket väntas ge en 
betydande ökning av öppna besök. Bob Guild, vice Vd 
för Marazul Charters Inc., som ordnar resor till Kuba, 
förklarade att USA tidigare utdömt böter på över 1 miljon 
dollar för US- amerikaner som reste illegalt till Kuba.

30 bolag har fått tillstånd att ordna turistresor till Kuba. 
Insight Cuba tillhör de första bland 30 som godkänts av 
USAs finansdepartement. Det saknas inte folk som står i 
kö för att göra resan. Den stora resebyrån A&K, har inlett 
ett samarbete med Stiftelsen för karibiska studier, som 
har tillstånd för studieresor. I juli började de annonsera 
13 resor till Kuba under vinterhalvåret. Alla var slutsålda 
inom en månad. ”Vi visste att intresset fanns, men detta är 
otroligt,”säger ¨Jean Fawcett från A&K. Och Kuba rustar 
sig. Antalet hotellrum har ökat med 17 procent under de 
senaste åren, till 65 000.
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