
Kubanska stjärnbloggaren demaskerad 

 

Den i västvärlden hyllade och rikligt belönade kubanska bloggaren Yoani Sanchez beskrivs 

nu av sin tidigare anhängare och italienske översättare som enbart ute efter pengar och 

berömmelse.  

 

Yoani Sanchez´ översättare till italienska de senaste sex åren, Giordani Lupi, publicerade 9 

maj en artikel i vilken han gick till hårt angrepp mot bloggaren för att vara arrogant, köpt och 

sniken. Lupi, 54 år, är en ansedd översättare och har översatt verk av José Marti, Heberto 

Padilla, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, Alejandro Torreguitart Ruiz och många 

andra till italienska. Artikeln, publicerad i Il Gazetin, är avslöjande då det kommer från en 

person som länge känt och beundrat Sanchez. 

 

I artikeln sägs: 

Yoani Sanchez har avslutat sitt avtal med (den italienska dagstidningen) La Stampa och har 

gjort mig till en fri man. Fram tills igår kunde jag inte säga vad jag tänkte, då jag var hennes 

översättare. Nu har jag inte längre någon förbindelse med henne. Nu när världens rikaste och 

mest belönade bloggares affärer handläggs av hennes agent Erica Berla, kan jag plocka ut 

småstenen ur mina skor. De skavde. Jag gjorde misstaget att jag trodde på Yoani Sanchez sak, 

trodde att det handlade om en David mot Goliatkamp, en kamp som kom underifrån och slog 

mot makten, en idealistisk kamp för Kubas frihet. 

 

Jag insåg, genom bittra besvikelser, att Yoanis motstånd är en död bokstav, för att inte säga en 

bekväm opposition för att försöka få världen att tro att det inte finns yttrandefrihet i Kuba. Jag 

började undra, inte att Yoani var CIA-agent, som många av hennes motståndare hävdar, utan 

mer agent för Castrofamiljen, betalad för att lura folk. Men även om varken det ena eller 

andra är sant, så skulle det vara tillräckligt för mig att inse att jag hade att göra med en person 

vars främsta intresse inte alls är idealism. En bloggare som lever ett fridfullt liv, som ingen i 

Kuba känner och som ingen trakasserar, som inte är hotad, fängslad eller tystad, som inte har 

några problem att komma och gå som hon vill. 

 

På grund av henne var jag utsatt för förolämpningar och hot av supporters av Castro och 

kommunister för att jag deltog i en icke-existerande kamp, en dröm om frihet som många 

hoppas på, men definitivt inte hon, som bara tänkte på pengarna som hon fick genom priser 

och kontrakt.  

 

En episod, framförallt, borde ha öppnat mina ögon för sanningen. För drygt ett år sedan 

skickade jag min svärmor till Yoanis hus för att få några klarlägganden om hennes resa till 

Italien. Nåväl, svärmor fick vänta ute på trappan. De bjöd inte ens in henne i hallen. Ett 

väldigt märkligt uppträdande för en kuban av folket. Jag borde ha trott min svärmor när hon 

sa till mig: ”Dessa personer kämpar inte för Kubas frihet. De är bara intresserade av att fylla 

sina fickor.” Jag trodde henne inte, men jag hade fel.  

 

Jag trodde på en idealistisk kamp som inte fanns. Faktum är att Yoani Sanchez avsikt alltid 

har varit att bli rik och berömd. Nu har hon uppnått det. Nu har hon tagit avstånd från mig. 

Jag har förlorat rätten att återvända till Kuba medan prinsessbloggaren surrar som en spyfluga 

mellan Havanna och Miami. ”Fjäril” beskriver henne inte, ”spyfluga” är mer passande.  

 

Nu planerar Yoani att starta en ”farlocco”, en (bluff)-tidning, som vi kallar det här i Italien. 

Hon och hennes små vänner kommer att starta en dagstidning som ingen i Kuba kommer att 



läsa, den kommer bara att finnas på nätet. Men vad bryr sig Yoani? För henne räcker det att 

någon annan betalar, att den läses i Miami och Spanien och att det kubanska (exil 

Övers.kommentar)samhället fortsätter att luras av en icke-existerande kämpe. Så här långt har 

vi färdats tillsammans, kära Yoani. Nu slutar vi. Jag fortsätter min resa ensam, långt ifrån dina 

ambitioner. Min resa innefattar Kuba, det är en del av mitt liv, trots att många kubaner gjort 

mig besviken. Jag ska försöka att inte tänka på det på grund av respekt för min fru, som är 

kuban, och för folket som inte har något att göra med din borgerliga arrogans. Och sedan, som 

Fidel Castro har sagt, historien avgör. Låt oss se vem den kommer att frikänna.  
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