Utvandringen, inte så stor och inte så politisk
Per-Olov och Marianne Lennartsson
Av politiska skäl blåser bloggare och tidningar i Maimi
upp siffrorna på antalet kubaner som utvandrat till USA. En
hängiven antikuban uppskattade antalet till ca 2 miljoner
människor. En annan källa hävdade att den ’officiella’
siffran är 1,8 miljoner. Så skriver BBCs korrespondent på
Kuba i augusti.
Han konstaterar att utvandringen ofta används som ett
bevis på revolutionens misslyckande, men för att sådan
propaganda skall lyckas måste siffrorna friseras. Det måste
visas att antalet människor som utvandrat från Kuba är
större än för något annat latinamerikanskt land, när det i
verkligheten är betydligt mindre, trots att kubaner är de
enda som automatiskt får uppehållstillstånd i USA. Så
det finns inte en enda kuban bland de över 10 miljoner
odokumenterade invandrarna i USA. Det är skälet till att
de som vill använda utvandringen mot Kuba inte låtsas om
den officiella statistiken.

Officiell folkräkning

Siffran över kubanska invandrare, alltså som är födda i
Kuba men bosatta i USA, enligt officiell källa var 991 385
människor år 2009. Det motsvarar mindre än 8 procent av
Kubas befolkning och är omkring hälften av den siffra som

citeras i antikubansk propaganda.
Inte ens om man lägger till de barn och barnbarn som är
födda I USA når man upp till 2 miljoner. Officiell statistik
över människor med kubanskt ursprung bosatta i USA var
för några år sedan 1 589 757. Det är sant att kubaner har
bosatt sig i andra länder men de är få jämfört med de som valt
USA, det enda rika land som ger dem status som politiska
flyktingar. Denna privilegierade behandling erbjuds trots
att minst en tredjedel av kubanerna i USA reste till Kuba på
semester år 2010, vilket leder till frågan om de verkligen är
politiska flyktingar, undan kommunismen.

Ändrad inställning på Kuba

Sakta men säkert kommer sanningen i dagen, skriver
Ravsberg. President Raul Castro har nyligen sagt: “Praktiskt
taget alla utvandrare behåller sin kärlek till familjen och
fosterlandet och uttrycker på olika sätt solidaritet med sina
landsmän.”
Senare publicerade en länstidning artikeln “Vi är alla
kubaner” och att det nu är dags att normalisera relationerna
mellan kubaner i Kuba och utomlands. ”Det behövs större
möjligheter för kubaner att resa utan att emigrera och för
de som utvandrat att komma hem. Det skulle bidra till att
stärka banden mellan nationen och utvandrargrupperna”.
Formellt finns inget förbud att resa ut för kubaner.
Men även om de har pengar till dyr flygbiljett och har fått
visum - vilket inte är lätt - behövs också ett utresetillstånd
som tar tid, och ofta en kvarvarande negativ inställning i
omgivningen. Det är detta som nu ska ändras.
Källa: BBC Mundo den 11 augusti 2011.
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