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Massflykt från Kuba till USA
Eva Björklund

Det var rubriken på en artikel av Daniel Kederstedt, 
med halva sidan upptagen av ett foto på båtflyktingar. 
De flesta som reser från Kuba gör det med flyg men en 
flygplansbild är inte fullt så dramatisk. 

Som grund för sin artikel hade han uppgifter från 
Kubas statistiska centralbyrå One, 46 662 utvandrare 2012.  
Enligt svensk statistik är utvandringen från Sverige drygt 
40.000, varav ca 25.000 svenska medborgare. 25 000 av 9 
miljoner ≈ 0,3 %, 46.000 av 11 miljoner ≈ 0,4 %.  Var går 

gränsen för massflykt? Om man lägger till de utländska 
medborgare som lämnar – flyr från? – Sverige blir det 
drygt 0,44 %. 

Utifrån sin förutfattade mening skriver Kederstedt 
också att klagar på att USA ger så många inresevisum 
till kubaner. ”Kuba är missnöjt. Vid mötet gick landets 
representanter till nytt angrepp mot USA:s så kallade 
”torrfotsregel”, även den från 1994. Generellt sett innebär 
regeln att alla kubaner som flyr landet och lyckas sätta sin 
fot på amerikansk mark också beviljas uppehålls- tillstånd.” 

Det ingår inte i hans föreställningsvärld att Kubas 
missnöje faktiskt riktar sig mot att USA inte ger fler visum, 
utan genom ”torrfotsregeln” uppmanar kubaner att i stället 
ta ”flyktvägen” och omedelbart få uppehållstillstånd 
utan byråkratiskt krångel. Syftet är att kunna göra precis 
som Kederstedt, dra politiska poänger genom att kalla 
utvandring för flykt. 

Kuba har i förhandlingarna med USA om invandringen 
ända sedan de inleddes 1994 till att börja med krävt att 
USA ska uppfylla sitt åtagande om minst 20 000 visum 
per år, vilket de sällan gjort, dels höja kvoten. Skälet är 
inte att Kuba vill bli av med sina medborgare, utan att de 
ska kunna besöka släkt i USA, på samma sätta som de kan 
komma till Kuba.  

Omkring en tredjedel av kubanerna i USA reser till 
Kuba på semester, vilket leder till frågan om de verkligen är 
politiska flyktingar. Och under 2000-talets första årtionden 
reste nästan en miljon kubaner utomlands, varav omkring 
10 procent utvandrade. 

Se Kuba 4.2011, Utvandringen, inte så stor och inte så 
politisk. Kuba 5.2012, Ny ut- och invandrarpolitik


