
Den hypade, upphaussade och prisbelönta filmen En natt 
i Havanna av den unga brittiska regissören Lucy Mulloy 
har kommit till Sverige, två år efter premiären. Ingen 
ugnsvarm rulle precis, men med ett rykte om att – förut-
om en ”febrigt” intensiv skildring av Havanna och dess 
innevånare – vara snudd på dokumentär och förmedla 
en sann bild av livet och människorna i den kubanska 
huvudstaden. 
 
I själva verket är det en irriterande amatörmässig pro-
dukt utan vare sig dramaturgi, identifiering eller stora 
skådespelarinsatser – helt enkelt en dålig film. Mest ett 90 
minuters nervöst springande hit och dit med insprängt 
äckelsex, motbjudande interiörer, missanpassade ung-
domar - i fallfärdiga ruckel och slakteriliknande restau-
rangkök - vilkas högsta dröm är att åka sportbil, och som 
är villiga att offra livet för möjligheten att få göra det i 
Miami på andra sidan sundet. 
 
Hur man lyckats tänka fram allt elände man ser i bild är 
en mig gåta. Eftersom Havanna - trots flagnande kvarter 
och byggnader - är bland de vackraste städerna i världen. 
Det vet alla som varit där. Hur man till och med fått det 
framstå som att aidssjuka människor ligger ensamma 
hemma och dör - när de inte fnaskar ihop pengar för den 
nödvändiga medicinen - är rakt upp och ner ofattbart!  
Eftersom Kuba (bland det lägsta antalet HIV-smittade 
i världen, med en ständigt pågående preventions-kam-

panj) tillhör de fåtal länder som ger förstklassig vård åt 
hivsmittade och aidssjuka utan att det kostar dem ett öre! 
Är det något land där den interiören är osannolik är det 
Kuba. Men det vet inte recensenterna som sväljer betet 
och förfasar sig över ”hur hemskt det är på Kuba idag”.

Det som gjorde mig mest illa berörd var dock hur den 
skolkande huvudrollsinnehavaren (flicka i högstadiet) fil-
men igenom springer omkring i sin alltmer sjaskiga skol-
uniform - den vita blusen, halsduken, den korta, veckade 
kjolen; själva symbolen för drömmen man kämpat för på 
Kuba sedan mitten av 1800-talet och som så många, sär-
skilt unga, offrat sina liv för innan det blev en garanterad 
rättighet efter revolutionens seger 1959; skolgång, bild-
ning och kunskap, det som ger oss vår mänskliga värdig-
het och modet att se alla rakt i ögonen. Varför solka ner 
det som fortfarande är en ouppnåelig dröm för så många 
av världens alla fattiga för en sportbil i Miami?

Vad filmen inte berättar och vad de flesta inte vet är att 
USA förbjuder laglig inresa för kubaner samtidigt som de 
ger automatiskt uppehållstillstånd till de kubaner som – 
precis som ungdomarna i filmen – försöker ta sig dit på 
en livsfarlig flotte utan visum? Varför ömkar ingen alla 
mexikanska ungdomar som inte har sportbil, fungeran-
de internet och som skjuts ner när de försöker ta sig in i 
USA över Rio Bravo? Eller utfattiga haitier som blir avvi-
sade när de äntligen lyckas kravla sig i land i Miami - om 
de klarar överfarten? Eller jamaicanska tonåringar som 
inte har råd att resa vart de vill eller Latinamerikas alla 
miljoner unga fattiga som går rätt in i misären som illit-
terata kriminella eller heltidsprostituerade, utan skymten 
av ett annat liv inom räckhåll? 

En natt i Havanna är en katastrof - både konstnärligt och 
mänskligt och genom sin smutskastning av för tredje 
världen helt unika landvinningar. Hade filmen inte varit 
en så kraftig käftsmäll mot Kuba och levt upp till den 
förhärskande mediebilden skulle den aldrig fått vare sig 
distributör eller festivalpriser – varken här eller någon 
annan stans.  Till er som sett den eller tänkt se filmen – 
kom ihåg att den har lika hög sanningshalt som om en 
hitrest regissör skulle göra ett ”dokumentärt” porträtt av 
Stockholm genom att fokusera på livet och människorna 
på Malmskillnadsgatan och Plattan.

 Med den skillnaden att drogsituationen och kriminali-
teten i Havanna i är en västanfläkt jämfört med Sverige.  
Och att Kuba, trots snäva ramar och USA:s 50-åriga han-
delsblockad, hållit stånd mot riskkapitalisternas framfart 
och vägrat sälja ut skolor och sjukhus till de Jersey-base-
rade företag som skjutit vår välfärd i sank. Varför är det 
häftigare än fri sjukvård och utbildning för alla? Som på 
Kuba. 
 
Maria Sandblad
 

NATT I HAVANNA - en film jag helst vill glömma



Några fakta

Om jämställdhet, könsroller, 
utvandring och hiv/aids på 
Kuba.

Filmen En natt i Havanna uppfattas som en verklighets-
skildring av levnadsvillkoren i Kuba. Tyvärr satsar den 
tvärtom på den medieförväntan som blivit förhärskande 
i EU och USA. Det framgår tydligt både av annonsen och 
av recensioner i ledande medier. Där framhålls ”rigida 
könsroller”, machokultur som tvingar hbtq-personer att 
hålla sin läggning hemlig, förbud att lämna landet, att tu-
sentals gör det ändå med risk för livet för att komma ur 
sin desperation i det fängelse landet förvandlats till. 

Om jämställdhet, könsroller och hiv/aids
Över 60 procent av landets högutbildade är kvinnor lik-
som 71 procent av domarma och åklagarna, 70 procent av 
lärarna, 56 procent av läkarna, 50 procent av forskarna. 
Kuba ligger på delad förstaplats i världen när det gäller 
andelen kvinnliga parlamentsledamöter med 49 procent 
2013. Två av landets fem vicepresidenter är kvinnor lik-
som parlamentets vice talman. I 10 av de 15 länen valdes 
kvinnor till ordförande i länsförsamlingarna.  
 
Kuba är ett av Latinamerikas och tredje världens mest 
aktiva länder när det gäller försvaret av hptq-rättigheter 
enligt ILGAs Latinamerikanska avdelning som därför 
förlade årets stora konferens till Kuba i maj. Internationel-
la dagen mot homo- och transfobi firades traditionsenligt 

stort runt om i landet, dock inte med Prideparader utan 
med Kubas egen dansande congatradition på Havannas 
motsvarighet till Stockholms Sveaväg.  Lagen mot diskri-
minering på grund av kön och religion omfattar också 
sexuell läggning. Kubas förebyggande av HIV-smittan 
och behandling av AIDs är ett internationellt föredöme 
som lett till mycket låga smittotal i ett annars hårt drabbat 
Karibien.

Om förbud att lämna landet
Under 2000-talet (12 år fram t o m 2011) hade nästan 900 
000 kubaner rest utomlands och av dem hade bara drygt 
10 procent utvandrat, de andra har återvänt hem. 
Knappt 600 hade nekats utresa, huvudsakligen unga hög-
utbildade som först måste göra samhällstjänst några år för 
att återgälda samhällets kostnader för deras utbildning. 
Även om utvandringen ökade 2012 är den från Kuba är 
inte större än från Sverige.
 
Den största svårigheten för kubaner som vill resa ut är 
densamma som för de flesta i världens fattiga länder, dvs 
dels brist på pengar för biljetten, dels svårigheten att få 
visum till de länder som lockar med sin höga levnadsstan-
dard. Det är flyktingtragedierna i Medelhavet ett uttryck 
för.
Att båtflykt också förekommit från Kuba till USA beror 
på att USA bara beviljar inresevisum till ett fåtal och 
samtidigt - enligt en särskild lag för kubaner som tar sig 
över Floridasundet på egen hand - automatiskt beviljar 
uppehållstillstånd för dem som tar sig i land. Då kan deras 
invandring användas upp politiskt.
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