
”Svensk-Kubanska är  
det bästa som hänt mig  
i Sverige” 
 
Vi sitter och njuter av den kubanska congrín, 
som består av svarta bönor och ris, med yucka, 
en välstekt kyckling och ett glas vin. Plötsligt 
går strömmen. Det är bara att ta fram stearin-
ljusen. Till skenet av ljusen fortsätter Libertad 
att berätta om sin tid som aktivist i Svensk-
Kubanska och sina nio år på Kuba. 
 
Libertad Urnia var en av Stockholmsavdelning-
ens mest aktiva medlemmar under några år på 
90-talet. Hon kom till Sverige 1992 och var 
snabbt med i våra aktiviteter och jobbade också 
frivilligt i vår bokhandel. Hennes dröm var dock 
att åka till ett socialistiskt land. 
    – När jag kom till Sverige tog jag kontakt med Kubas 
ambassad och fick beskedet att situationen på Kuba var 
svår för tillfället. Det var i början på specialperioden och 
jag fick istället rådet att kontakta Svensk-Kubanska Före-
ningen. Jag fick snabbt en bra kontakt med föreningen, 
och var sedan aktiv i föreningen fram tills jag åkte till 
Kuba. Svensk-Kubanska är det bästa som hänt mig i Sve-
rige, säger Libertad. 
 

Packade väskan och åkte 
1996 fick hon en inbjudan att arbeta på Kuba, packade en 
väska och åkte. Bara det mest nödvändiga tog hon med 
sig. 
    – Det fick jag snabbt ångra då strykjärnet blev kvar i 
Sverige, säger Libertad med ett skratt. Jag själv är inte så 
noga med strykning av mina kläder, men när jag såg ku-
banerna välstrukna kläder så fick jag snabbt se till att 
skaffa mig ett strykjärn. – Kubanerna är väldigt noga med 
sin klädsel och utseende säger hon och fortsätter: 
    – Det gick lite trögt med papper och tillstånd, men till 
slut hamnade jag i Camagüey. Jag är sjuksköterska och 
fick jobb på sjukhuset. Jag fann mig snabbt tillrätta i sta-
den, fick vänner och trivdes bra med arbetet.  I Camagüey 
stannade jag i två år, och flyttade sedan till Havanna. Jag 
fick en lägenhet och även arbete på barnsjukhuset Willi-
am Soler. 
 

Socialt boende 
Libertad bor i förorten Alta Havana, ganska nära Havan-
nas flygplats. Det är ett Sovjetinspirerat område som på-
minner mycket om de svenska förorterna som byggdes 
under 60-talet. Det som skiljer området från våra i Sveri-
ge verkar vara de sociala kontakterna. Alla pratar med 
varandra, och det hör väl inte till vanligheterna i Sverige 
att vi blir presenterade för grannarna när vi besöker våra 
vänner. Hon har en liten tvåa på fjärde våningen. Genom 
fönstret ser man siluetten av det centrala Havanna. I lä-
genheten finns en liten tv och foton från Bolivia och Sve-
rige pryder väggarna. I det lilla köket finns det nödvändi-
gaste, ett kylskåp och en gasspis. 
    – Just nu är det lite jobbigt. Jag har slitit ut mina höfter 
och har fått en protes inopererad. Så det tar sin tid att gå 
upp för fyra trappor. Jag väntar nu på att få en protes för 
den andra höften också. Men det känns mycket bättre nu, 
och jag har börjat arbeta halvtid igen, säger Libertad. 

 
Här hjälper man varandra 
– Jag älskar mitt arbete. I andra länder tjänar man kanske 
mera pengar som sjuksköterska. Jag gillar verkligen den 
här revolutionen, så lönen är inte hela världen. Fast det 
var riktigt tufft under specialperioden. Det var så svårt i 
början, så jag trodde inte att jag skulle stå ut. Lönen 
räckte inte ens till för mat, då jag ännu inte fått min 
”libreta”, ransoneringskortet som kubanerna har. Fast 
här hjälper man varandra, så det mesta löste sig på något 
sätt säger Libertad och fortsätter: 
    – De senaste åren har det hänt mycket, och ekonomin 
har undan för undan förbättrats. Tillgången till mat är det 
inga problem med. Under några år fanns det däremot 
varor som bara gick att köpa med hårdvaluta, alltså dol-
lar. Nu går det att köpa så gott som allt för vanliga pesos. 
Det ser lovande ut. 

Tankar på framtiden 
Libertad trivs bra på Kuba samtidigt som hon antyder att 
hon är osäker på hur länge hon kommer att stanna. 
    – Det händer så mycket i världen idag. Jag tänker 
mycket på mitt hemland Bolivia, där folket börjar resa 
sig mot orättvisorna. Kanske jag kan hjälpa till med nå-
got där, avslutar Libertad med samma revolutionära glöd 
som en gång förde henne till Kuba. 
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Libertad Urnia berättar om sina minnen från Sverige och Kuba. 


