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USA tillåter viss Kubaturism

Med särskilt syfte
Eva Björklund

I juli publicerade New York Times ett stort uppslaget, 
väldigt positivt reportage om Kuba och turism - av ett slag 
som svenska massmedier aldrig skulle släppa igenom. Det 
inleds med att beskriva hur en pensionerad socialarbetare 
från Long Island, Linda Slezak stod böjd över en bädd av 
bönplantor och rensade ogräs. En het junisol strålade över 
den organiska odlingen i Arroyo Arenas utanför Havanna. 
Hon och 16 andra US-amerikaner deltog i en studieresa 
inom ramen för det matsäkerhetsprogram som Global 
Exchange (människorättsorganisation) och Food First 
(Matsäkerhetsinstitut) organiserat. Detta är ett exempel på 
hur US-amerikaner ska kunna turista på Kuba. Det ligger 
långt från den dekadenta uppsluppenhet som drog dem till 
Havanna före 1959 skriver NYT.

Att resa till Kuba är förbjudet för USA-medborgare 
enligt lagen mot handel med fienden. Dock har små 
grupper med yrkesmässiga skäl inom jordbruk, konst, 
musik, litteratur och hälsa kunnat erhålla särskilda 
tillstånd för studieresor. På uppdrag av president Obama 
ska finansdepartementet återuppta tillståndsgivning 
också för så kallade “folk-till-folk” resor för kontakt 
mellan US-amerikaner och kubaner. Det var tillåtet under 
Clintons presidentperiod, med förbjöds igen av W Bush 
– och republikaner i kongressen vill nu stoppa Obamas 
uppluckring av reseförbudet. Men researrangörer kan nu 
erbjuda många tidigare “professionella” studieresor till 
allmänheten. 

Temana på dem har varierat brett från jordbruk till 
religion. De har studerat kokkonst, besökt vårdcentraler 
och konstnärsateljéer eller träffat marinbiologer. De har 
tagit in på Havannas berömda gamla hotell, eller nöjt sig 
med vandrarhem eller lantliga campingplatser. 

Erna Brout, 73-årig konstnär från Hartsdale, N.Y. 
berättar för NYT om den konstresa som “Center for Cuban 
Studies”, CCS, i N.Y. organiserade. Hon var överförtjust i 
programmet, men också ganska utmattad. Gruppen besökte 
ett trettiotal konstnärer under sitt veckolånga program som 
tog dem från Havanna till Cienfuegos och Trinidad och den 
berömda badorten Varadero. 

Fru Slezak och hennes grupp besökte organiska odlingar 
i och kring Havanna för matproduktion i och nära städerna. 
De besökte ett läkemedelsinstitut som arbetade med 
läkeörter och livsmedelskonservering. De reste västerut till 
Las Terrazas område för ekoturism i nationalparken och 
sedan till Viñalesdalen med dess berömda kalkstensberg, 
som reser sig brant ur dalen.

Fru Slezak berättar för NYT hur de besökte Havannas 
utsökt restaurerade Gamla stad, lyssnade på jazz på La 
Zorra och El Cuervo och åt middag på La Guarida, en 
bohemrestaurang högst upp i en gammal byggnad i Centro 
Habana. Kvällarna var för det mesta lediga och många 
underströk att de fick gott om tid att dra sina egna slutsatser 

om sakernas tillstånd, både positiva och negativa. 
”Mycket är bra här, men det finns också olösta problem” 

sa Nesbitt Blaisdell, 82-årig skådespelare, ansvarig för 
komposten på en odling i hörnet av Sixth Street och Avenue 
B i New York. Han häpnade over de organiska odlingarna, 
sa han, men var bekymrad över bristande yttrandefrihet. 
Flera av besökarna sa att de vill komma tillbaka med folk-
till-folk-resor och lära sig mer om olika sidor av livet på 
Kuba. Al Chiodi, 50-åring från Eustis, Florida, vill komma 
tillbaka och studera konst och arkitektur. Enligt NYT 
överträffade Kuba resenärernas förväntningar på många 
sätt, men fru Slezak var besviken på måltidsstandarden, 
särskilt efter besöken på de organiska stadsodlingarna. 

Global Exchange erbjuder 10-12 dagarsprogam på 
Kuba för 2.400 – 2.875 US$, innefattande flyg t o r från 
Cancun, visum och 3-stjärnigt hotell. CCS publicerar inte 
fast pris men en veckas resa Miami-Havanna innefattande 
hotell och visum kostar 220 - 280 US$. Sandra Levinson, 
verkställande direktör på CCS, ser fram emot resor med 
inriktning på genuspolitik, film eller Kuba i förändringar. 

Källa:	New	York	Times			2011-07-08	

DN, SVT m fl, pålitligt lögnaktiga
Rubrik	 i	DN	 1107:	 ”Kuba	 tillåter	 charterflyg	 från	USA.	

Kubas	 regering	har	 gett	 klartecken	 för	 charterflyg	mellan	
Tampa	 i	 Florida	 och	 Havanna.”	 SVT	 och	 en	 rad	 andra	
tidningar	använde	samma	vilseledande	rubrik.

Som	läsare	av	Tidskriften	Kuba	säkert	vet	är	det	USA	
som	 förbjuder	 sina	 medborgare	 att	 besöka	 Kuba.	 Ett	
undantag	har	gjorts	för	kubaner	bosatta	i	USA.	Nu	jobbar	
USA:s	högerpolitiker	hårt	för	att	åter	strypa	möjligheten	till	
också	detta	begränsade	resande,	precis	som	under	Bush.		
Zoltan Tiroler

För	de	som	vill	jordbruka	finns	också	solidaritetsresor	från	i	
stort	sett	hela	världen.	Här	två	tyskor	på	1	Majbrigaden
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