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Castro gjorde oss stiärnögda
Mats Holmberg

om revolutionären som fYller 75

Den kubanska julikvällen ångade, Fidel Castro talade och bland de

tiotusentals hänförda åhörarna i Havanna befann sig Sveriges statsminister
Olof Palme.

Året var tg7S. Kubas revolution var 15 år gammal, och dess ledare skulle
snart fira sin 49-årsdag.

- Det behövs en världsrevolution, förkunnade en av de konservativt
socialdemokratiska chefredaktörerna i Palmes hov efter talet, och Dagens
Nyheter beskrev i en rubrik talaren Som "en snäll folkhjälte".

Snäll folkhjälte!? Vilken DN-skribent kan ha lämnat underlag till en sådan

rubrik?

fråfigt nog visar författarnamne-t att det var jag, och säkert är att Fidel

Castio, väd han än i övrigt har åstadkommit under sitt i dag 75-åriga liv,
har inspirerat till åtst<ittig Oåtig journalistik.

Med ljuvt vemod läser jag de texter jag själv och många andra skrev om
Kuba och Fidel Castro på 1970-talet. Visst var vi ofta odrägligt stjärnögda.
Men: visst var Kuba på många sätt härligt'

Även i andra ögon än våra brann stjärnorna.

Livet måste inte bara vara misär och förnedring, intalade sig tiotals miljoner
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latinamerikaner. Beviset var Fidel Castro och den kubanska revolutionen.

Hade inte kubanerna under castro uppnått nivåer i exempelvis
läskunnighet och hälsovård som mångdubbelt rikare folk knappast kunde
drömma om? Hade inte nordamerikanernas favoritbordell Havanna
forvandlats till en tristessens öken for presumtiva torskar?

Man kan hävda att framgångens pris reda n på tszo-talet började skönjas.
Kuba led alltmer av en sönderbojkotterad och mojligen därtill misskött
ekonomi. Revolutionen gick på tångvariga revolutioners vis i stå, och den
mångåriga maktens arrögans blevätttmLra skönjbar.

- om Fidel bara visste skulle han gripa in, sade människor jag mötte på
1970-talets Kuba, och av allt att döma har Fidel Castros ställning som "snäll
folkhjälte" bland hans landsmän något så när bevarats ännu i dagens
besvikelser.

Säkert betraktas dagens 75-åring i stora delar av Latinamerika som en
fördetting. Kanske beror detta delvis på att den kubanska revolutionen
skrämde många latinamerikanska makthavare till reformer som de utan
Fidel Catsro aldrig skulle ha drömt om,

Har den äran, Fidel.

mats. holmberg@dn.se

DN:s korrespondent i Sydamerika på 70-talet

Denna text är skyddad av lagen om upphov_srätt. Eftertryck,
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