
Interview med en pensionist på 70 
 
-Hvordan har De det med at blive interviewet af en yngre person, som vil udgive det, De siger i en bog? 
- Jeg kan sige dig så meget at det, der glæder mig, er at noget, jeg har sagt vil blive udgivet i en bog, og at jeg 
vil, at andre skal vide sandheden om alle disse år. 

-Hvordan levede De og Deres familie før revolutionen? 
-Jeg kan fortælle, at min familie var ganske stor, da jeg er den fjerde ud af 7 børn, og vi boede alle hos min 
farfar, da min farmor var død, før jeg blev født. Vi levede godt, da min far arbejdede på havnen og tjente 
godt. Det er klart, vi ikke gik i det bedste tøj, men vi var altid rene og spiste godt, da de penge, min far tjente, 
var nok til at leve godt for hele familien. 
 
-Hvordan kunne I leve godt så mange personer, når lønningerne dengang ikke var så høje? 
-Du har ret. Lønnen var ikke høj, men maden kostede ikke så meget. Hvis jeg købte 2 kilo kød, fik jeg oveni 
prisen et halvt kilo salt og kager gratis. Og hvis jeg købte 3 kilo ris, gav han mig sodavand til de yngste i 
familien. 
 
-Hvilke fordele fik De og Deres familie efter revolutionen? 
-Mange. Jeg husker, at jeg ikke gik i skole før revolutionen, da der var meget langt, jeg kunne ikke gå alene 
og min mor måtte blive hjemme og passe de små børn.  
Efter revolutionen fik min familie et lille stykke jord, som vi kunne dyrke, og jeg kom i skole og lærte at læse 
og skrive. Jeg kom også for første gang til en læge efter revolutionen, og jeg kan ikke stoppe med at fortælle 
så mange andre gode ting, revolutionen bragte med sig.  
 
-Hvad mener De om ”Den specielle periode”, der startede i 90´erne, og som vi stadig lever under? 
-Ja, det blev jo en hård tid for os alle i dette land. For det første fordi ingen tænkte på, at når Lenins socialistiske 
Rusland ikke eksisterede mere, at det skulle påvirke os så meget. Da lærte vi at spise den mad, man ellers kun 
serverer for svin. Vi havde ikke lært at brødføde os selv. 
 

-Hvorfor siger De Lenins socialistiske Rusland, og ikke Sovjetunionen? 
-Fordi jeg identificerer mig mere med Lenins idealer uden korruption på det tidspunkt. 
-Mener De, at det er kommunismens opløsning eller USA´s blokade, der er skyld i, at vi lider? 
-Jeg mener ærligt, at vi er kommet ud af den ”Specielle periode” for mange år siden, og at USA´s blokade ikke 
har noget at gøre med det, vi går igennem nu. For, jeg vil aldrig kunne forstå, hvordan en mand, som har 
arbejdet for revolutionen og stadigvæk arbejder på kontrakt og får pension, ikke kan få råd til at rejse nogen 
steder med min lille familie. Vi har kun CUC, som kan bruges. De udnytter os. Kun de, der stjæler eller kommer 
nemt til penge ved f.eks. at lave forretning eller modtager penge fra udlandet, har det nemt. De har ingen 
problemer med at købe de nødvendige ting at leve for. Og her mener jeg bare det mest nødvendige. Ikke 
luksus. Jeg ved ikke, hvad vi skal opnå med den løgn om blokaden, og CUC er den eneste måde at skaffe penge 
fra udlandet. De udnytter dem, der kun modtager national mønt (el peso nacional), som ikke er det mindste 
værd. Selv natklubber, rekreative steder, strande og legepladser og ungdomssteder betales i den famøse CUC.  
 

-Hvad ville De svare mig, hvis jeg spurgte Dem hvilket system, De ville vælge at leve under? 
-Uden at tænke meget over det, kan jeg svare, at det er noget, jeg ikke kender, og som jeg håber snart vil 
komme. Sådan som man lever i dette land – gør mig ondt og utryg. 
 
-Har De et godt råd at give de unge i dette land, som lider under det, De lider under? 
-De skal selvfølgelig tænke på i morgen og se på livet fra den positive side, og de skal gøre alt, de formår for 
at få et bedre liv hvilket som helst sted I denne verden. For mens den famøse socialisme eksisterer i Cuba, hvor 
nogen lever godt, andre skidt og nogen slet ikke lever, vil det altid være det samme for størstedelen af 
befolkningen.  
 


