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Tisdag eftermiddag den 4 oktober drog orkanen Matthews in över Kubas östligaste spets med 

centrum mellan Guantanamo och Baracoa. Den uppmättes till 220 kilometer i timmen, kategori 5 

över Kuba som samtidigt mystiskt försvann från mediekartan. 

Redan söndagen hade evakuering börjat för att rädda liv. Civilförsvaret mobiliserades och 

arbetare, studerande, bönder, alla inställde sig där de kunde behövas. Sjukvårdspersonal 

mobiliseras. Fönstren förstärktes. Invånarna tog sig till säkra byggnader, förläggningar ordnades i 

skolor och daghem.  FN rapporterade att nästan 380 000 personer evakuerades. Ingen lämnades 

kvar. 1 640 kubikmeter livsmedel transporterades till säker förvaring och allt som var möjligt 

gjordes för att skydda samhällen och infrastruktur som hotades av de kraftiga vindarna, skyfallen, 

flodvågorna och översvämningarna. 

 

Katastrofala skador men ingen dog 

Den 6 oktober var det över, Guantanamo- och Holguinlänen drabbades hårdast. Orkanen ödelade 

hem, infrastruktur, elnät och vägar, jordbruk och livsmedelsservice. Närmare en halv miljon 

bananplantor och 8 miljoner tomatplantor skadades. I Baracoa skadades eller förstördes 90 

procent av alla bostäder och andra byggnader. 

Men inga människor dog eller skadades i Kuba, till skillnad från Haiti där orkanen dödade över 

800 människor och fler sedan när koleran bröt ut.  Där fanns dock redan den kubanska 

medicinska brigaden sedan jordbävningen 2010 med 648 läkare och andra hälsovårdsarbetare, 

och kunder erbjuda läkarvård och förebygga och minska smittspridningen efter orkanen.  

 

Nationell och internationell solidaritet. 

Regeringen beslöt den 6 oktober att halvera priset för byggnadsmaterial för återuppbyggnaden, 

men ändrade sedan till att det skulle vara gratis för Baracoaborna. Över 100 byggmaterialpaket 

med 50 korrugerade takskivor, spik, bräder , cement levererades snabbt och gratis till dem som 

fått sina hus totalförstörda, för att snabbt kunna bygga upp tillfälliga bostäder. I de områden som 

drabbades värst - Maisí, Baracoa, Imías och San Antonio del Sur – delas också matpaket ut 

gratis. Men behoven är enorma, och Kuba är ett fattigt land, fortfarande blockerat av USA, så den 

internationella solidariteten behöver ställa upp.  Och maskinhjälp kom snabbt från Venezuela för 

att bidra till återuppbyggnaden.  

 

Vackra, ekologiska Baracoa behöver hjälp – stöd insamlingen! 

Den 1 oktober hade Svensk-Kubanska föreningen vernissage på Mariastipendiaten Linda 

Lundgren underbara foton från Baracoa – med fokus på ekologisk odling. När den katastrofala 

förstörelsen av Baracoa blev känd erbjöd hon sina foton att säljas med allt överskott till Baracoa 

och det blev starten på den insamling som Cubanos por Cuba nu driver sedan Chedagen 8 

oktober, i samarbete med Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. Sätt in ditt bidrag på 

Cubanos por Cubas konto Pg  54 78 69-8 eller Bg 607-4074 

 
 

 



 
 


