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Tar naturen till hjälp
– Under ”Specialperiodens”** svåraste tid, då det på grund 
av USAs blockad nästan inte fanns någonting, fortsatte vi 
att behandla med den traditionella kubanska örtmedicinen 
som försvarsmakten forskat på, med goda resultat. Till 
exempel använde vi fibrer från en kaktus som sutur efter 
operationer. Fungerade perfekt. Vår etik är att även om vi 
saknar allt, med alla medel hålla förlusten av människoliv 
så låg som möjligt, helst obefintlig.  Vi läkare har mycket 
att berätta, säger han och ler igen.
   Ana Luisa berättar att hon för några år sedan fick en vär-
kande tand lagad med en speciell kåda som används när 
amalgam och komposit på grund av blockaden inte finns 
tillgängliga. Gratis förstås. Och om hennes livsviktiga fy-
sioterapi hos sjukgymnasten där alla tänkbara medel och 
tekniker används för att kompensera för det som inte finns. 
Istället värme, akupunktur, massage, örter. Gratis.
    För mig är det otroligt att ett fattigt land som saknar det 
mesta av det vi tar för givet kan tillhandahålla så mycket 
av det som i övriga världen kostar så mycket – gratis. Man 
blir ödmjuk inför deras förmåga att aldrig låta svårigheter 
stoppa något, vare sig en blockad eller en orkan.

* Kommunfullmäktige
** Período Especial, den långa ekonomiska krisen efter Sov-
jetblockets sammanbrott  ”specialperioden i fredstid”, ett 
militärt begrepp inför krigshot.
Se även Kuba 1.18, Cojímar, en liten sömnig fiskeby.

som fick en fallande balkong över sin buss.
Tere skakar på huvudet. Jag har förstått att det, med 

kubanska mått mätt, höga antalet döda under orkanen 
Irmas framfart nästan varit ett nationellt trauma. Jorge, 
lågmäld, vänlig, lyssnande, precis som man önskar att en 
läkare ska vara, som suttit tyst tar vid, inte utan stolthet. 

Snabb katastrofhjälp – även till andra länder 
– Civilförsvaret, ”La Defensa Civil”, tar alltid ledningen 
i en katastrofsituation, även militären är underställd deras 
order. De finns från byar och kvarter till kommuner, 
provinser och på nationell nivå och består av medlemmar 
ur regeringen, kommunledningen, polis, brandkår och 
Röda korset och de har full träning i hur man agerar före, 
under och efter en orkan eller någon annan katastrof. Efter 
Irma fanns snabbt matkiosker utställda över hela ön, även 
här, cementen kördes ut dit där den behövdes. Sedan var 
det bara att sätta igång, tillägger han och ler det där stolta 
kubanska leendet jag känner igen så väl.

Mer än sol och hav 
  

Naturupplevelser, äventyr och ekologisk hållbarhet lockar 
allt fler turister, och Kubas turistindustri arbetar för att 
tillgodose intresset på ett sätt som bidrar till ekologiskt 
hållbar lokal utveckling.

Guayabos vattenfall, Salto de Guayabo, med två fall 
på 85 och 127 meter ner genom branta berg i tropisk skog, 
är ett av de mest eftertraktade målen för naturturisterna. 
Det ligger i Mayarí, 500 meter över havet i Mensura Na-
tionalpark, Holguínlänet. Där finns också 36 orkidé- och 
33 ormbunksarter, i en frodig fauna med många fåglar.

Holguín har ett program för ekologiskt hållbar turism, 
med vandringsleder, fågelskådning, cykling, ridning och 
camping, men också äventyr i grottforskning, kanotfärder 
och bergsklättring.  Där ingår också lantgårdar och lantlig 
turism i kontakt med lokalbefolkningen, och även arbete 
i jordbruket. 

Där finns också två nationalparker, Mensuraparken och 
Pico Cristal, och en del av världsarvklassade Humboldt-
parken i Guantánamo. Där har 4 kilometer vandringsled 
öppnats genom berget, längs en vattenled med små fall. I 
Mensuraparken finns Sabinaleden med fascinerande växt- 
och djurliv, genom kullarna till Rafaelkällan, där det går 
att svalka sig med ett dopp.  

En annan led går till Cueva Fría med de mest fantas-
tiska geologiska formationer.  Och en Columbusrutt, sju 
dagar som följer de platser i nuvarande Holguin som Co-
lumbus identifierade i sin dagbok från första resan. 

Gruppen för Natur,- Äventyrs- och Lantlig turism, som 
också arbetar med Nationalparken Pico Cristal med Kubas 
femte högsta bergstopp, barrskog, rikt djurliv – med le-
vande ”fossil” - och fågelskådning. 

En tur på Holguíns landsbygd leder till kaffe- och ka-
kaodlingar i Pinares de Mayarí och Farallones de Moa.   
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