
Interview med en flygtning 
 

En ung mand på 27 sad fængslet pga. korruption og rufferi, og fordi han forsøgte at flygte ud 
af landet. 
 

-Hvordan har du det med at være sammen med mig og fortælle din historie? 
- Jeg har det fint. Jeg har tillid til dig, og jeg er sikker på, hele verden vil få at vide, det der sker med os i dette land. 
 
- Jeg ved, du kom i fængsel i forsøg på at rejse illegalt ud af landet. Har du haft andre problemer? 
- Haha. Ikke kun pga. af det. Først var det forsøg på at rejse ud illegalt, men så lavede jeg sort arbejde med en udlænding 
og blev anklaget for korruption. Ok. Den første gang var vi en gruppe fra samme område, som forberedte en flugt et år 
i forvejen. Så kom der én, der var fætter til én af de andre, som ville slutte sig til gruppen. Der var ingen af os, der kunne 
lide det, men han blev ved, og til sidst gav vi ham lov til at være med, fordi han havde penge til at rejse ud for, og det 
kunne vi få brug for. Dagen, hvor vi skulle af sted, kom han løbende 5 minutter før og sagde, at vi måtte have ham 
undskyldt, da han lige skulle ”kneppe” kæresten. Vi sejlede kun to en halv sømil ud i nationalt farvand, da der holdt en 
båd og ventede på os, en grænsevagt, som skulle gøre livet surt for os. De tog os med og anbragte os i 2 celler, hvorefter 
vi blev fængslet indtil vi kunne komme for retten. Fætteren var ikke sammen med os den dag, men mødte op som vidne 
mod os. Vi havde sagt, vi var taget ud for at fiske, og han sagde, det var løgn, at vores intention var at flygte. Da gik det 
op for os, at han var i ledtog med politiet. 
 
-Hvor lang tid opholdt I jer i fængslet? 
Jeg var kun indsat i 16 måneder, da jeg var mindreårig og ikke havde lavet andet kriminelt. De gav mig min frihed, så jeg 
kunne begynde at studere igen, og de andre sad i 2 år ud af de 3, vi havde fået sanktioneret. 
 
-Har du stadigvæk lyst til at forlade landet? 
- Ja. Jeg var kun 19, da jeg kastede mig i havet for at komme til USA. Jeg ville gøre det igen, for her er der ikke noget at 
leve for. 
 
- Hvorfor rejste du ikke for 3 år siden, da dine fætre rejste? 
- Fordi jeg lige var kommet ud af fængslet pga. det andet problem, og havde lyst til at se min søn.  
 
- Hvad var det andet problem? 
-Jeg har altid haft mange smukke kvinder omkring mig, og en dag præsenterede de mig for en spanier, som ville betale 
mig godt, hvis jeg skaffede smukke piger til ham, som han kunne hygge sig med, når han kom til Cuba. Jeg slog til og 
spurgte, hvad han ville betale. Han foreslog 40 CUC (240,-), som jeg tilsluttede mig, og sådan begyndte vores business. 
Han kom hver anden måned til Cuba og var der altid en måned. Alt gik godt, da jeg altid havde 4-5 piger parat til ham. 
Det var min forretning i godt 2 år, indtil han sagde, at han også ville have unge drenge. Jeg forlangte 50 CUC for 
drengene, da de var sværere at få fat i. Det gik han med til.  
 
-Hvordan kom du så i fængsel? 
- Det skete en dag, da jeg i La Habana lejede en bil og snakkede med en dreng, som skulle skaffe mig en fyr. Han kom 
tilbage med en på kun 15 år, altså en mindreårig. Men han så ældre ud pga. højden og muskler. Spanieren forelskede 
sig i ham og de var sammen i hans lejlighed.  
 
-Vidste du, han var mindreårig? 
-Er du tosset? Han lignede en på 20. Efter 20 dage blev vi opdaget, og jeg fik 2 års fængsel.   
 
-Efter dette. Har du da været i fængsel? 
-Ok ja. Hvis du vil overleve, må du lave forretninger. Så hvis vigtige forretningsmænd og direktører bliver fængslet for at 
stjæle fra staten, hvorfor så ikke mig? 
 
-Men hvilke forretninger laver du? 
-Alt, hvad der dukker op, bare for at skaffe penge til mig selv og skaffe mad til min søn. 


