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Recension

På andra sidan vattnet 
– Miamis undre värld

Zoltan Tiroler

5 kubanska säkerhetsagenter grips i Miami 1998 och 
döms till fängelse på upp till dubbel livstid plus 15 år 
för ”konspiration för att begå mord”. Bakgrunden är den 
oavbrutna terror som Kuba utsätts för och därav Kubas 
infiltration av terroristgrupperna i Miami för att skydda 
sig. USA sviker rättvisan och enda hoppet för De 5 är 
en växande internationell opinion som arbetar för deras 
frigivning. 

”What Lies Across the Water – The Real Story of the 
Cuban Five” av den kanadensiske journalisten Stephen 
Kimber är ett reportage i högsta klass. På rak och lättläst 
engelska följer vi de kubanska säkerhetsagenterna i 
Miami, katt-och-råtta leken med FBI, cheferna i Havanna, 
terroristgrupperna i Miami och deras mördande planer mot 
Kuba.

Kimber hade inte planerat att skriva en bok om De 5, 
det var rena tillfälligheter som gjorde att han kom i kontakt 
med fallet vid ett besök i Kuba. Jag har svårt att lägga ifrån 
mig boken. Spänningsmomentet är högst närvarande från 
första sidan, trots att jag vet hur det ska sluta. Huvuddelen 
behandlar tiden innan skenrättegången. Kimber har läst 
tiotusentals sidor dokument, intervjuat både FBI- och 
kubanska agenter för att kunna skriva initierat om det 
längsta rättsfallet i USAs historia. Ett imponerande arbete. 
Respekten för de 5 växer när man inser att de hade kunnat 
slippa lindrigt undan om de förtalat varandra, Castro och 
Kuba. 

Jag kan bara instämma med journalisten Ann Louise 
Bardach: ”En ovärderlig och informativ berättelse om det 
senaste kapitlet i Kalla Kriget mellan Kuba och USA – en 
historia som är omväxlande bisarr, overklig och till och 
med rafflande.”

Den rafflande historien har av medierna begravts 
i 16 år, och grävts upp av Kimber. Men hans försök att 
ge ut boken i USA gav inget resultat. Inget av de stora 
mediehusen ville ge ut en bok som ger en nyanserad bild 
av ”kubanska spioner”. 

Boken, som gavs ut i slutet på 2013, kan köpas 
exempelvis på Bokus för 250 kr. Den är värd varenda 
krona. 

PS. René González, en av de 5 som avtjänat sitt straff, 
säger om Kimbers bok: ”Jag vill uppmana alla att läsa 
Kimbers bok. Enligt min uppfattning är den det bästa som 
skrivits om fallet. Han har gjort grundliga efterforskningar. 
Han skrev en bok som håller sig till fakta. Så det är ett bra 
sätt att bli bekant med fallet, som är väldigt invecklat.” DS. 

What Lies Across the Water – The Real Story of the Cuban Five. 
Stephen Kimber, Fernwood Publishing 2013. 
ISBN 978-55266-542-8. 


