En annan värld
här bredvid

		

Referat av Reif Larsens artikel i
New York Times 180312

Kuba, ogripbart, undflyende, öppnar sig, vecklar ut sig
över Karibien som en tilltrasslad fana, knappt 18 mil från
Key West, det kunde lika gärna vara 180.
Rapporter om US-diplomater i Kuba som drabbats
av mystiska symptom, som angripna av akustiska vapen,
ska skrämma oss från att besöka landet. Men forskare och
akustikexperter har avfärdat det. Men ändå, varför ta risken
att besöka Havanna under diplomatisk kris och oklara
ljudfenomen. Som José Martí sa till latinamerikanerna,
i svåra tider måste ”De folk som inte känner varandra
måste skyndsamt bekanta sig, likt dem som går ut i strid
tillsammans.”
Mycket i Kuba är svårt att få grepp om. Tiden glider
iväg. På väg in från flygplatsen drogs vi in i en historiens
virvelvind, Plymothbilar från 50-talet, Ladabilar från
70-talet, polska Fiat från 80-talet, åsnekärror, en och
annan Peugeot. Det var som om allt som funnits också
fanns kvar.
Folk är vana vid att köa, så vana att det inte finns några
köer längre, bara en grupp människor som står där och
snackar med varandra, som av en händelse också i väntan
på en buss eller på ens tur vid bankomaten. När någon ny
ansluter sig hörs frågan ”Vem är sist?” och nån håller upp
ett finger. Kön växer så sakteliga och tider går.
En av ungdomarna vi talade med ryckte på axlarna åt

väntetiden. ”Visst, det är ont om varor, läget är inte idealt”
sa en. ”Privata initiativ behövs, men vi vill inte kopiera
USAs system – ta inte illa upp – men där handlar allt bara
om pengar.”
Parkerna fylls på, men inte av alkoholister och
knarkare, det är ett annat beroende som drar nu, internet.
Vi kunde gå omkring sent på kvällarna, för Kuba är en
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Kuba för 50 år sedan.
Den 1 april 1968, för 50 år sedan reste jag till Havanna för att
arbeta där som arkitekt och formgivare i ett par år. Jag vill
uppleva och bidra till Kubas socialistiska revolution, mitt
för näsan på det USA som betraktade Latinamerika som sin
bakgård, och fått på nöten av detta lilla öfolk som tilldelade
USA sitt första militära nederlag i Latinamerika den 19 april
1961 och som väckt så mycket hopp i hela Latinamerika och
på många andra håll i det som vi kallar Tredje världen. Jag
skrev dagbok som publicerade på Prisma förlag 1971 och
som nu, 50 år senare finns att följa på Nättidningen efolket.
se. Se ”Evas Dagbok från Kuba”
Nu reser jag till Kuba för att fira 1Maj i Camaguey, som för 50
år sedan. Eva Björklund.

Padura är en enda motsägelse: ”det verkar vara uppfunnet
för att beslå dissidentkretsarna med lögn […] som exempel
på vad […] en författare kan publicera och ändå bo kvar
på ön […] och till och med ifrågasätta grunden för hela det
politiska systemet”.
Tänk efter: Den ena författaren, som i den mest
välkända hårdföra deckaren framför allt visar sitt
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personliga och litterära engagemang för de mänskliga
värdena och landets sociala problem, oavsett vilka de är.
Den andra, en av USAs stjärnförfattare, skyr varje
samhällelig tanke, besjunger individualismen och
lidelsefullt försvarar vapeninnehav och dödsstraff. Varför
förekommer inte i recensionerna någon fundering över
respektive samhälles hälsa? översättning Eva Björklund
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