
Interview med en ung pige på 20 
 
-Er du tilfreds med at leve i Cuba? 
- Bestemt nej. Jeg kan ikke lide at tale om det. Det er svært at leve her. Der er stor mangel på alting, og man 
skal arbejde meget, for at opnå det nødvendige. Man kan kun overleve, hvis man har familie eller venner i 
udlandet, hvis man arbejder inden for turismen, eller hvis man er gift med en udlænding. 
 
-Hvad betyder det for en ung pige som dig at bo i Cuba? 
- At bo i Cuba er et privilegium. Man kan gå i fred på gaden, uden at der sker dig noget, men det er også spild 
af tid, da du ikke kan lave noget, der er fremtidsudsigter i. 
 
-Hvilke muligheder har en ung for at studere, more sig og bruge sin fritid?  
I Cuba har vi alle mulighed for at studere uden nogen som helst problemer, men lige nu er der næsten ingen, 
der gider at fortsætte studierne, efter at de afslutter deres studentereksamen, da de ikke ser nogen mening i 
at studere, sådan som situationen i landet er. Hvorfor studere, når du ikke kan få arbejde inden for det, du 
har studeret, eller at det, du har studeret, ikke kan bruges til noget som helst uden at have et job ved siden 
af, hvor du kan tjene til dagen og vejen? 
M.h.t. fornøjelser er det svært, hvis ikke man bor i hovedstaden, men alle morer sig, som de har lyst, med de 
muligheder, der er. Hvis man skal ind på de steder, hvor der sker noget, skal man betale i CUC, og det er der 
mange, der ikke har. Ikke en gang til at leve for. Derfor er der mange, der laver illegal forretning ved siden af. 
Min fritid bruger jeg på at besøge mine venner, ordne huset eller glæde mig selv. 
  
Du som er en ung, smuk kvinde med en flot krop, er det svært for dig at finde en partner? 
-Haha. Nej, slet ikke. Jeg er altid omringet af mænd såvel cubanske som udlændinge. Jeg forstår at bruge det, 
naturen har givet mig. 
 
- Har du været sammen med udlændinge? 
- Selvfølgelig. Også med flere end én. Hvor tror du, jeg har fået penge fra til at købe de ting, jeg bærer? Når 
lejligheden byder sig, må man slå til. 
 
-Tror du, de unge indtager alkohol og drugs for at more sig eller for at glemme den verden, de lever i, eller 
for at gøre ting uden at tænke for meget? 
- Jeg kan forsikre dig om, at de unge gør det, der passer dem og det, der er på mode; alkohol, Viagra etc. Du 
møder ikke en ung, der ikke indtager alkohol eller ryger marihuana, hvis nogen tilbyder dig det. Du møder 
ingen, der ikke tager Viagra for at kunne være sammen med en kvinde. De fleste unge gør det. 
 
- Har du været ”skæv”? 
- Selvfølgelig. Det er derfor, jeg kan sige det så bestemt. 
 
-Hvad foretrækker de unge at gøre? 
- Vi kan godt lide at gå pænt klædt på, følge moden, gå ud, hvor der sker noget og more os meget. De unge 
gør meget for at få penge; drenge, der har sex med mænd, piger, der har sex med kvinder, to kvinder sammen 
med en mand, laver pornografi, lader turister fotografere dig nøgen, sælger ting til turister og mange, mange 
andre ting. 

-  
-Har du det godt efter at have fortalt mig dette? 
-Helt klart og er også lidt liderlig. 
 


