Gå vilse
Eva Björklund
Vad innebär det? Att välja fel väg, inte veta var du är,
förlora sig själv. Det handlar René Vázquez Díaz roman om:
vilsegångna karaktärer i ett mångfasetterat persongalleri av
kubaner i förskingringen: en litterär kock som försvarat
Angola mot Sydafrikas invasion, en förälskad överstyrman
(kvinna), en förskjuten man med författardrömmar, en
galet sörjande svartsjuk kvinna, två övergivna söner, en
krogmadam med flera urspårade kubaner i Málaga och
Marseille och i Sverige en före detta hemlig agent.
Kocken försvinner från ett kubanskt handelsfartyg i
Málaga, och drar igång en serie dramatiska, komplicerade
förvecklingar i krogmiljö med knarkhandel, våld, gangstrar,
horor, hallickar, poeter och drömmare, som leder till en
gastkramande upplösning.
Renés miljöskildringar är fängslande, om livet på ett
kubanskt handelsfartyg, i spansk-kubansk medelklass och
krogmiljö, och även en bit idyllisk svensk skärgård. Han har
också erfarenhet att ösa ur, uppväxt i Kuba på 50-60-talen,
skeppsbyggarstudier i Polen, invandrare och författare i
Sverige, släkt i Kuba och Miami, litterära kretsar i Spanien
och så vidare.
Berättelsen blir så en rik, dramatisk, komplicerad,
fängslande, förskräcklig, grov, ondsint historia om vilsna
kubaner i Málaga och Marseille, med enstaka ljuspunkter
till slut.
Utgiven på Celanders Förlag www.celanders.se

MR-dagar i Jönköping:

Lågt i tak
Svensk-Kubanska Föreningen, Jönköping
9–11 november arrangerades Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping. Vi tyckte det var naturligt att vara
med. Så i våras skickade vi förslag på ett seminarium:
”Mänskliga rättigheter i Palestina och Kuba” med föredrag
av en kvinnlig präst i Svenska Kyrkan med personlig
erfarenhet från bägge områdena.
Klockrent, intressant, ovanligt och spännande, tyckte
vi. Så inte arrangörerna som hävdade att programmet var
fullt. Föga övertygande eftersom de i samma veva gick ut
och efterlyste fler programpunkter. Vi anmälde då att vi
ville ha ett bokbord. Också här, efter flera påstötningar, fick
vi kalla handen. Förklaringen kröp så småningom fram: att
Kuba ”inte ställer sig bakom de mänskliga rättigheterna.”
Det hade ju varit intressant att få diskutera detta. Det
finns mycket att prata om när det gäller mänskliga rättigheter
och Kuba. Till exempel att FN:s Människorättsråd säger att
MR respekteras bättre i Kuba än t ex i Spanien. Och att
MR-dagarna nekar den sociala rörelsen Svensk-Kubanska
Föreningen att presentera ett föredrag med en präst i
Svenska Kyrkan!
MR-dagarna koncentrerar sig på anti-rasism och HBTQfrågor (områden där Kuba ligger långt fram). Inget fel i det,
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I Tidskriftshörnan på Bokmässan i Göteborg samtalade René
Vázquez Díaz och Eva Björklund om hans senaste bok, ”Gå
vilse”. foto Martin Österlin

men knappast något som höjer pulsen eller ögonbrynen på
besökarna. Att Svensk-Kubanska förbjuds att framträda
stärker knappast unga, engagerade människors tilltro till
det demokratiska systemet.
Men MR-dagarna, med Ordfront i spetsen, har
inte lyckats censurera oss i tysthet. I såväl den lokala
dagstidningen som i ETC Jönköping har saken
uppmärksammats. Dessutom delade Svensk-Kubanska ut
flera hundra flygblad utanför ingången till MR-dagarna.
Också inne på mässan spreds bladet med hjälp av såväl
besökare som föredragshållare.
Det seminarium som MR-dagarna vägrade, hålls
istället på Immanuelskyrkan i Jönköping i gott samarbete
med studieförbunden Bilda och ABF.
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