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Havanna–Santiago de Cuba

RYTMIKÄS huuto lyö alas kylän
raittia kuin aalto.

”Yo soy Fidel!” (Minä olen Fi-
del!)

Lapset seisovat tien varressa
rinta rinnan punavalkoisissa pio-
neeriasuissaan, huivit kaulassa
ja valkoiset polvisukat ylös asti
vedettyinä. Aikuiset istuvat ra-
pistuneiden talojen katoilla tai
korkeiden sokeriruokojen var-
jossa. Naiset pitelevät sateenvar-
joja suojanaan, koska Kuuban
aurinko on joulukuussakin polt-
tava.

Kunniakuja ja huuto jatkuvat
satoja kilometrejä läpi vihreän
maaseudun. 

Kymmenet tuhannet kuubalai-
set odottavat tien varressa au-
toa, jonka lavalla Kuuban pitkä-
aikaisen diktaattorin Fidel Cast-
ron tuhkauurna kulkee saaren
halki kohti hautapaikkaa. Paitsi
että näille ihmisille Castro ei ole
diktaattori, vaan isähahmo –
pelkkä Fidel.

Käsissään ihmiset pitelevät
tervehdyskylttejä ja Castron ku-
via. Osa kuvista on kauhtuneita
kuin ne olisivat olleet vuosikym-
meniä olohuoneen seinällä. Kyl-
teissä lukee Hasta la victoria, co-
mandante! (Voittoon asti, ko-
mentaja!).

”Sosialismi tai kuolema” huu-
dattaa nainen Fibanicun kylän
raitille kerääntynyttä väkijouk-
koa. ”Sosialismi tai kuolema”,
vastaavat pienet koululaiset rie-
mukkaasti ja vispaavat Kuuban
lippuja.

Castron
viimeinen matka
Kuuban halki

Naiset kerääntyivät jättämään Castrolle jäähyväiset Havannassa, mistä tuhkauurna lähti liikkeelle kohti Santiago de Cubaa. Yksi naisista peittää kasvonsa, koska on muuttanut
Kuubasta pois, ja häntä hävettää. 

Diktaattori Fidel Castron tuhkia kuljetettiin 
hautaan samaa reittiä kuin hän itse marssi nuorena
Havannaan. Helsingin Sanomat kulki mukana. 
Hautajaiset ovat tänään sunnuntaina.

Kuuba: Fidel Castron tuhkauurna lasketaan hautaan Santiago de Cubassa 
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KUUBA on kuin trooppisen sosia-
lismin ulkomuseo, jossa kello on
pysähtynyt jonnekin vuoden
1959 vallankumouksen ja uuden
vuosituhannen väliin.

Täällä käytetään yhä pioneeri-
huiveja, puhelinkoppeja, ruoka-
säännöstelykortteja ja käsikäyt-
töisiä vesipumppuja. Poliisit aja-
vat vanhoilla Ladoilla. Kahvilan
vessan ovella päivystää nainen,
jonka työ on annostella asiak-
kaalle vessapaperia (viisi tai kuu-
si ruutua naisille, vähemmän
miehille).

Valtavassa kyltissä moottori-
tien poskessa poseeraavat Fidel
Castro ja Venezuelan entinen
diktaattori Hugo Chavez, kyltin
mukaan ”parhaat ystävät”. La-
doilla ajavat poliisit jahtaavat
maantielle karanneita lehmiä.

Myös kuubalaisten mielipiteet
ovat kuin museosta. He kutsuvat

toissa viikolla kuollutta Fidel
Castroa vailla ironian häivää rak-
kaaksi isäksi, sankariksi ja mes-
siaaksi. 

”Fidel, rakastan partaasi, ra-
kastan voimaasi”, lausuu viisi-
vuotias tyttö oppimaansa runoa.

Apteekissa työskentelevä Na-
dia Perez Garcia ja hänen ystä-
vänsä, sikaritehtaan työntekijä
Marta ovat odottaneet Castron
uurnasaattoa tuntikausia tien lai-
dassa lähellä Sancti Spíritusin
kaupunkia. Martalla on itkusta

punaiset silmät, Perez Garcia pi-
telee sydäntään osoittaakseen,
kuinka syvältä Castron kuolema
häntä kosketti. 

”Vaikka Fidel on kuollut, hän
on edelleen meille se kaikkein
tärkein ihminen maailmassa”,
Perez Garcia sanoo.

”Saamme kiittää häntä kaikes-
ta: terveydenhoidosta, koulutuk-
sesta, onnellisuudesta.”

”Meidän täytyy jatkaa taiste-
lua sosialistisen vallankumouk-
sen puolesta Fidelin esimerkin
mukaisesti”, sanoo Marta, joka
ei halua sukunimeään lehteen.

PITÄVÄTKÖ naiset todella Castroa
jumalana vai pelkäävätkö he sa-
noa muuta ulkomaalaiselle toi-
mittajalle? Ehkä molempia, ar-
velee tulkki, nelikymppinen
kuubalaisjuristi. Suurimmalla
osalla kansasta ei ole käsitystä

muunlaisista johtajista kuin
Castrosta, joka hallitsi Kuubaa
puoli vuosisataa. Mutta sen he
tietävät, mitä ei vieläkään kan-
nata sanoa.

Poliiseja ja sotilaita on sata-
päin: totisia miehiä ja naisia, jot-
ka seisovat saattoreitin varrella
vihreissä, sinisissä ja harmaissa
univormuissa. Kerran poliisi-
päällikkö tulee keskeyttämään
haastattelun. Tavallisten ihmis-
ten kanssa ei saisi jutella.

Kuri Kuubassa on tavallista ki-
reämpi Castron hautajaisten ta-
kia. Sama tapahtui maaliskuus-
sa, kun yhdysvaltojen president-
ti Barack Obama vieraili Havan-
nassa. Kuuban presidentti Raúl
Castro vapautti pitkäaikaisia po-
liittisia vankeja hyvän tahdon
eleenä, mutta pani vierailun 
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Castron tuhkakuurnaa kuljetettiin 880 kilometriä sotilasjeepin peräkärryssä isoja ja pieniä teitä pitkin.

Castroa oli saattamassa matkan varrella myös tuhansia koululaisia,
joilla ei ole hänen valtakaudestaan omia muistoja.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA K
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ajaksi yli tuhat toisinajattelijaa
lukkojen taakse.

Äkkiä kuski painaa jarrua.
Keskellä kylätietä on sulkuna po-
liisin moottoripyörä. Tähänkö
toimittajien matka pysähtyi?

Poliisi viittoo kiertämään pien-
tareen kautta. Asfalttiin on maa-
lattu sanat ”Me rakastamme Fi-
deliä” ja maalin pitää kuivua en-
nen kuin saatto kulkee tästä.

CASTRON tuhkat kulkivat tällä
viikolla samaa reittiä Havannasta
Santiago de Cubaan kuin vallan-
kumousjohtaja itse tammikuussa
1959. Suunta vain oli toinen.

Castron johtamat kapinalliset
saapuivat Kuuban etelärannikol-
le Meksikosta vuonna 1956. Vel-
jekset Fidel ja Raúl joukkoineen
piileskelivät vuorilla ja kävivät

sissisotaa Kuuban silloista dik-
taattoria Fulgencio Batistaa vas-
taan. Uudenvuodenpäivänä 1959
Batista pakeni maasta, ja Castro
aloitti ”vapauden karavaaniksi”
nimetyn voitonmarssinsa Havan-
naan eteläisestä Santiago de Cu-
ban kaupungista, jonne hänet
sunnuntaina haudataan.

Castro ei pitänyt kiirettä, ku-
ten ei hänen uurnansakaan, ja
syyt ovat samat: kansa haluttiin
kaduille hurraamaan. Tällä ker-
taa hallitus on järjestänyt rekko-
ja kuljettamaan ihmisiä, jotta
maaseututeiden varsiin riittää
surijoita.

Castro oli aikansa medianero.
Hän piti palopuheita, jotka aika-
laisen mukaan kietoivat kuulijan
”hypnoottiseen verkkoon”. Cast-
ron taistelutoveri vapautti mars-
sin varrella toimittajien edessä
papukaijoja häkeistä, koska ”ne-

kin ansaitsevat vapautensa”. 
Nuorissa partasisseissä oli län-

simaisen nuorison silmissä ihan
toisenlaista romanttista karis-
maa kuin pönäköissä neuvosto-
johtajissa.

Aluksi Castro lupasi parantaa
köyhien asemaa ja lopettaa Ba-
tistan korruption, mikä kuulosti
hyvältä. Myöhemmin paljastui,
että sillä oli hintansa. Vuoteen
1965 mennessä Castro oli sulke-
nut vankileireille 25 000 toisin-
ajattelijaa. The Cuba Archive
-tutkimusprojekti arvioi Castron
valtakaudella tapettujen vähim-
mäismääräksi 9 240.

Luvuissa ei ole mukana niitä
tuhansia, jotka hukkuivat yrittä-
essään saarelta pakoon. Castron
aikana puolitoista miljoonaa
kuubalaista muutti Yhdysvaltoi-
hin. Tämä on edelleen Kuubassa
arka aihe: monet selittävät jouk-

kopakoa sillä, että lähtijät olisi-
vat rahanahneita. 

”Pettureita”, tokaisee yksi nai-
nen. 

Pian Castroa tuodaan tienmut-
kan takaa: vallankumoustaisteli-
jaa, hyväntekijää, diktaattoria,
teloittajaa. Taivaalla on tummia
pilviä, ja pian voi alkaa sataa.
Toivottavasti uurna on tiivis.

CAMAGUEYN kaupungin vallan-
kumousaukio on valmiina Cast-
roa varten. Seitsemäntoistavuo-
tiaat lukiolaiset Rivka Vicente
Alvarez ja Zunilda Hechavaska
Zoya melkein hyppelevät innos-
ta sinisissä koulupuvuissaan, joi-
den rinnassa he kantavat Elä-
köön Fidel -lippuja. Uurna on jo
lähellä, ja tytöt haluavat jättää
hyvästinsä miehelle, jonka sano-
ma ei kuulemma vanhene.

”En halua, että Kuuba muut-

”Fidelistä 
ei sanota
koulussa 
mitään 
pahaa.”
Lukiolainen 
Rivka Vicente Alvarez 

Monissa kuubalaiskodeissa on ollut Fidel Castron kuva kehystettynä
seinällä. 

Antonio Lasaro Polu Rodriguez oli 12-vuotiaana katsomassa, kun Fidel Castro marssi tätä tietä ohi kohti Havannaa. Nyt hän odottaa hevosen-
sa kanssa saman tien varressa Castron uurnaa. Rodriguezin mielestä Castro oli hyvä johtaja, koska köyhätkin kuubalaiset pääsivät kouluun.

Kuubalaiset ovat koristautuneet hautajaisia varten. Jotkut ovat odot-
taneet tien varressa jopa viisi tuntia nähdäkseen uurnasaaton.

Kuuba

K JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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Kuuban entisen johtajan
Fidel Castron hautajaissere-
moniaa voi seurata tänään
sunnuntaina suorana lähe-
tyksenä HSTV:ssä Helsingin
Sanomain verkkosivuilla
osoitteessa HS.fi/hstv. Lähe-
tys Santiago de Cubasta
alkaa kello 13.30.

HSTV näyttää
Castron
hautajaiset

HS.fi/hstv

tuu mihinkään Fidelin jälkeen,
koska saamme kiittää häntä kai-
kista vapauksistamme”, Vicente
Alvarez sanoo.

”Kuten sananvapaudesta.”
Koulussa ei ole taidettu kertoa

poliittisista vangeista? Tytöt kat-
sovat ihmeissään. Mistä vangeis-
ta?

”Fidelistä ei sanota koulussa
mitään pahaa”, Vicente Alvarez
sanoo.

Tytöt saattavat elää Kuuban
vuotta nolla. Puolen vuosisadan
vihanpidon jälkeen Kuuba ja Yh-
dysvallat ovat palauttaneet dip-
lomaattisuhteet. Jos Yhdysvalto-
jen tuleva presidentti Donald
Trump jatkaa edeltäjänsä linjaa,
amerikkalainen raha ja turistit
vyöryvät Kuubaan, mikä muut-
taa maan. Amerikkalaiset eivät
taatusti tyydy viiteen palaan ves-
sapaperia.

Tai sitten Trump kääntää ruu-
via jälleen kireämmälle. Silloin
vuosi 2016 saatetaan muistaa
harvinaisena suojasään aikana.

Mitä tapahtuukin, Raúl Cast-
roon ei liity samanlaista henkilö-
kulttia kuin veljeensä. Kun yksi
koulutyttö alkaa huutaa tien var-
ressa Raúlin nimeä, kukaan ei
lähde huutoon mukaan.

Lukiolaistytöt toivovat rauhaa
ja ystävyyttä Yhdysvaltojen
kanssa, mutta eivät ehdoilla mil-
lä hyvänsä. He ovat ylpeitä Kuu-
basta, jossa kaikki ovat kuulem-
ma vapaita. ”Maat, jotka unohta-
vat historiansa, ovat tuomittuja
toistamaan sen”, Vicente Alva-
rez sanoo.

VIIKONLOPPUNA Santiago de Cu-
ban hotellihuoneet ovat lop-
puunmyytyjä. Castron hautajai-
siin odotetaan kuninkaallisia,

valtionpäämiehiä ja Hollywood-
näyttelijöitä. Se on saavutus vain
11 miljoonan asukkaan maan en-
tiselle päämiehelle.

Castro edustaa jotain isompaa
kuin trooppista versiota sosialis-
mista. Hän oli vuosikymmeniä
antiamerikkalaisuuden symboli,
mutta myös altavastaajien sym-
boli – ja altavastaajia rakastavat
kaikki.

Kuuba oli kuin Asterixin gal-
lialainen kylä, joka pani hanttiin
Yhdysvalloille, ylivoimaisilla
roomalaisille. Etenkin Euroopan
vasemmisto ihaili Kuuban ter-
veydenhoitoa, koulutusta ja vä-
häistä rikollisuutta, jotka ovat
Latinalaisessa Amerikassa poik-
keuksellisia. Saavutuksilla pyrit-
tiin suhteellistamaan Castron ri-
koksia.

Holguinin kaupungin keskus-
torilla pappi Ofmel Cruz yrittää

päästä internetiin, joka toimii
Kuubassa vain muutamissa pai-
koissa. Cruzin mielestä Kuuban
järjestelmässä erityisen vasten-
mielistä on se, että kansan lojaa-
lius ostetaan vetoamalla hyviin
arvoihin: tasa-arvoon, rauhan-
tahtoon, toveruuteen.

”Ihmiset eivät tajua, että heitä
manipuloidaan kannattamaan
sitä, että järjestelmä säilyy en-
nallaan”, Cruz sanoo.

Hän on päättänyt vaikuttaa si-
sältäpäin.

”Joka päivä kun kuubalainen
lähtee maasta, ne, jotka jäävät,
häviävät.”

HELLE imee odottajista mehut.
Ihmiset seisovat tien varressa
hiljaisina ja totisina, liput osoit-
tavat maata. Poliisin niska pisa-
roi hiestä.

Sitten alkaa kuulua helikopte-

rin ääni. Se seuraa uurnasaattoa
ilmasta. Ensimmäisenä mutkasta
tulee näkyviin poliisi-Lada. Soti-
laat tekevät kunniaa.

Äänet peittyvät helikopterin
säksätykseeen.

Castron tuhkauurna vilahtaa
ohi vihreän sotilas-Jeepin perä-
kärryssä. Uurna on peitetty Kuu-
ban lipulla, ja sitä suojaa lasivit-
riini kuin paavia. Ehkä sekin on
luodinkestävä.

Castro ylpeili sillä, kuinka mo-
nesta murhayrityksestä hän sel-
visi. Uurnankaan suhteen ei ote-
ta riskejä.

Sitten auto häviää kulman
taakse. Ihmiset seisovat hetken
kuin hämmentyneinä, mitä nyt
pitäisi tehdä. Odotus oli niin pit-
kä, ja äkkiä kaikki onkin ohi.

Helikopteri ei lähde heti, vaan
kiertelee hetken väkijoukon yllä
tarkkaillen sitä ilmasta.

Fakta

Johtaja haudataan
sunnuntaina

A Kuuban pitkäaikainen
johtaja Fidel Castro
kuoli 25. marraskuuta.
Hän oli 90-vuotias.
A Castron uurna laske-
taan tänään sunnuntai-
na Santa Ifigênian hau-
tausmaalle Santiago de
Cubassa.
A Samalla hautaus-
maalla lepää Kuuban
itsenäisyystaistelija José
Martí. 
A Suuri osa Latinalaisen
Amerikan johtajista ja
Espanjan kuningas
osallistuvat hautajaisiin.
Venäjän ja Yhdysvalto-
jen presidentit eivät
tule paikalle.
A Fidel Castro siirsi
vallan vuonna 2008
veljelleen Raúl Castrol-
le, joka puolestaan
aikoo luopua vallasta
vuonna 2018. 

Fibanicun kylässä asfalttiin on kirjoitettu ”minä olen Fidel”. Väkijoukko huutaa sitä nyt iskulauseenaan.

Lukiolainen Layda ehostautuu Castron muistokonserttia
varten Camaguesin kaupungissa.

Poliisi on
sulkenut
maantien
moottori-
pyörällä,
jotta tuore
maali
asfaltissa
ehtii kuivua.
Me rakas-
tamme
Fideliä, siinä
lukee.

Pappi Ofmel Cruz olisi voinut lähteä Kuubasta mutta
hän on jäänyt, vaikka vastustaa Castron hallintoa.


