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Felaktigt 
och fördomsfullt
Eva Björklund 

Johan Ehrenberg är dåligt underrättad. Han bygger 
hela sin skrift om ”Kuba och kommunismens sista 
suck” på lögner, halvsanningar och missförstånd (i bästa 
fall oavsiktliga) och återger många av dem i anonyma 
”pratminus”, omöjliga att härleda. För sakens skull 
vanställer han också de uppfattningar han angriper. 

”Källan till de flesta artiklar om Kubas ekonomi de 
senare åren och att han är en övervakad oppositionell 
behöver man inte tveka om”. (S 29, 34)

JEs flesta sakuppgifter saknar källhänvisningar. En 
av de mycket få källor han anger  är  ”liberale” Oscar 
Espinosa Chepe, dömd 2003 för avlönat samarbete med 
USAs intressekontor i Havanna även närstående svenska 
folkpartiet. Chepe har i radiosändningar från Miami och 
i andra Miamimedier, och svenska dito, i över 10 års tid 
hävdat den kubanska ekonomins katastrofala inriktning, 
ofta återgivna av Lars Palmgren både i Sveriges Radio 
och i Etc. Några fler exempel på felaktiga påståenden och 
slutsatser:

JE: ”Kulhålen som finns kvar sen stormningen och 
störtande av Batista”. 

JE framställer det som om Revolutionsmuséet hävdat 
detta helt felaktiga påstående. Av muséets bildtexter och 
övriga information framgår dock klart att kulhålen hänför 
sig till det som JE tror sig ha upptäckt själv, det vill säga 

vid ett misslyckat attentat mot diktatorn Batista1957. Kan 
JEs feltolkning bero på dålig språkförståelse eller okunnig 
ledsagare? 

JE: ”Var är turisterna” 
Det undrar JE bekymrat, för att understryka även 

turistindustrins misslyckande. Han var där i juni, lägsta 
lågsäsong, de som är där i högsäsong klagar över att det är 
för mycket turister. 

JE: Paladar, ”familjer som lagar mat åt besökare, man 
serveras oftast på toppen av huset” 

Ett bra exempel på de slutsatser JE drar av egna 
slumpartade erfarenheter av några restaurangbesök i 
Havanna. De allra flesta av dessa familjerestauranger ligger 
i marknivå, ”på toppen av huset” är mycket få förunnat.

JE: ”1997 blev det lagligt att prata med turister (jo, det 
var olagligt innan)”.

Detta är en hårresande lögn, det har aldrig varit olagligt, 
har aldrig funnits någon lagparagraf med den innebörden, 
det kan miljoner intyga. Att JE återger en så absurd lögn 
visar hur han helt förlorat sin kritiska analysförmåga eller 
vilja i mötet med den kubanska verkligheten. 

JE: ”FN räknas Kuba som världens enda klimatneutrala 
land (…) Men vänta lite nu, var inte Kuba nästan 
klimatneutralt”. 

Jag vet inte om någon FN-instans hävdat detta, och i 
så fall felaktigt. Det Världsnaturfonden hävdade för några 
år sedan var att Kuba uppfyller kraven på ekologiskt 
fotavtryck, dvs inte använder mer än sin beskärda del av 
ett jordklot. Och att det var det enda landet som också 
uppfyllde kraven på grundläggande mänsklig levnadsnivå 
enligt UNDPs index och därmed var både ekologiskt, 

Svensk paladar 
i Havanna, i 
gatuplan som 
de flesta. 
Foto Anna Artén
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ekonomiskt och socialt hållbart. 
JE behöver denna felaktiga hypotes för att visa att 

många fattiga länder inte heller bidrar till klimatkrisen, 
och för att kunna bortse från det som utmärker Kuba, dvs 
kubanernas förhållandevis höga levnadsnivåindex.  

JE: ”Kubanska hus byggs av naturliga material av den 
enkla anledningen att det är det som finns”.  

Fel igen. Kuba har stor cement- och betongproduktion. 
Det mesta byggs med betong vilket kan beklagas, men inte 
förnekas. 

Fördomsfullt, den gamla vanliga nykoloniala 
självgodheten: vi (jag) är bäst

JE: ”Kommer man som kille med den svenska 
jämställdheten i bagaget och pratar om pappamånader och 
att dela på städning och matlagning så finns inte en socialist 
i världen som inte skruvar på sig och frågar om man vill ha 
lite mer vin kanske?” 

Kuba har lagstiftning om delad föräldraledighet, och 
delat ansvar för hushåll och barn.  Och ungefär som i 
Sverige är det ännu inte så många män som utnyttjar detta. 
Men det är sant att lagstiftningen kom över 20 år tidigare 
i Sverige och har lett till att fler män så småningom börjat 
följa den.  

JE: ”Kubas isolering är landet största politiska och 
kulturella problem”. 

Kuba är inte isolerat annat än från USA och EU som 
båda försöker driva fram ett regimskifte på Kuba genom 

att på en skandalöst sätt särbehandla Kuba med hänvisning 
till att Kuba skulle tillhöra världens stora förbrytare när det 
gäller mänskliga rättigheter. Det största problemet är just 
USAs ekonomiska, handels- och finansiella blockad och 
EUs politiska.  

Kuba är nog mindre politiskt och kulturellt isolerat från 
världens mångfald än Sverige. Eftersom kubanerna inte 
heller är isolerade från västvärldens kommersiella kultur, 
har de kanske fler alternativa berättelser om tillståndet i 
världen att jämföra med än vad svenskar i gemen har. 

Pappor som tar hand om barnen är mer ovanligt på Kuba än i Sverige, än så länge, men nog finns de, och blir fler för varje 
dag. Foto Anna Artén
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