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I januari träder en ny migrationslag i kraft på Kuba 
som ska underlätta kubaners utlandsresande. De kommer 
inte längre att behöva ansöka om utresetillstånd, utan bara 
om pass och som andra i fattiga länder samla ihop ganska 
mycket pengar för flygbiljetten. Och, nog så viktigt, få 
visum. När det gäller visum till den rika världen är det lika 
svårt för kubaner som för folk i andra tredjevärldenländer. 

Lagstiftningen om utresetillstånd som nu försvinner har 
funnits sedan före revolutionen 1959. Och den behölls bland 
annat för att hindra ”brain drain” – kunskapsdränering. 
För från första stund har USA använt utvandringen som 
ett politiskt vapen mot Kuba, till att börja med genom att 
erbjuda Batistadiktaturens krigsförbrytare en fristad. Sedan 
genom att erbjuda kubanska läkare och andra högutbildade 
lukrativa jobb i USA. Av Kubas då 6.286 läkare lockades 
hälften till USA i Eisenhowers politik för att också skapa 
en allvarlig kris för sjukvården. 

Inriktningen på läkarna fick ny fart när George W Bush 
inrättade ett särskilt program 2006 för att värva kubanska 
läkare i utlandstjänst. Det har inte varit så framgångsrikt, 
av de tiotusentals kubanska hälsoarbetarna i utlandet har 
några hundra låtit sig frestas av överge sina patienter 
i fattiga länder i tredje världen, för bättre betalning i 
USA. Denna kunskapsdränerande politik ingår i USAs 
ekonomiska krigföring mot Kuba som pågått i över 50 år.  

Den är desto värre eftersom den också sedan 1960 
har en särskild, unik lagstiftning för att locka kubanska 
invandrare: de som tar sig in i USA illegalt, över havet eller 
landsgränser, beviljas automatiskt det uppehållstillstånd 
som förvägras de miljoner latinamerikaner som med livet 
som insats försöker ta sig över gränsen till USA. USA 
beviljar ett visst begränsat antal kubaner inresevisum, 
när de söker på USAs intressekontor i Havanna, men 
uppmuntrar samtidigt till farlig ”båtflykt” genom att 
garantera uppehållstillstånd för dem som tar sig i land. Då 
kan deras invandring blåsas upp politiskt.

Tvärtemot vad de flesta tror har kravet på utresetillstånd 
inte i någon nämnvärd utsträckning hindrat kubaners 
utlandsresor. Under 2000-talet har bara 6 procent av de ca 
950 000 som ansökt om utresetillstånd nekats detta, ofta 
högutbildade som måste göra samhällstjänst några år för 
att återgälda samhällets kostnader för deras utbildning. 
Och av de som rest ut är det bara drygt 10 procent som 
utvandrat, de andra har återvänt hem.  Och de flesta 
kubaner som utvandrar gör det inte längre av politiska skäl, 
utan ekonomiska. En del för att tjäna pengar och kunna 
återvända och starta eget företag. Den nya migrationslagen 
undanröjer byråkratiska hinder och underlättar ett mer 
normalt förhållande mellan kubaner i utlandet och 
hemlandet. 

Ny ut- och invandrarpolitik
Eva Björklund,
fritt efter artikel av Salim Lamrani

El Medico på Kafé Marx 
På Cubanos por Cubas kulturdagsfirande deltog kubanska 
reaggeton-cubatonartisten El Medico, som befann sig i 
Sverige för premiären med dokumentären om honom, med 
samma namn.  Allt överskott gick till insamlingen till stöd 
för återuppbyggnaden efter orkanen Sandy. 
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