Kapitel 17

Kvinnorna
Kvinnornas revolution inom revolutionen
Den framgångsrika kampen för jämställdhet är en av
Kubas egenheter. Till skillnad från tidigare försök att
bygga ett socialistiskt samhälle har det kubanska inte
väntat att jämställdheten skulle komma av sig själv när
den kapitalistiska utsugningen upphört. Revolutions
ledningen insåg från början att kvinnoförtrycket måste
hävas genom särskilda åtgärder. Utan kvinnorna kan ingen
verklig socialistisk revolution genomföras, och vice versa,
så har många sagt, och Kuba gjort.
Den ekonomiska och sociala utveckling som inleddes
1959 har gått hand i hand med utbildning och folkbildning
för att utrota sexistiska fördomar, omformulera könsroll
erna och åstadkomma en verklig kulturell förändring.
Vägen har varken varit enkel eller fri från motsättningar
och en hel del återstår.
Som första nya folkrörelse bildades kvinnoförbundet
FMC 1960. Kvinnorna organiserade sig för att delta i
kampen för nationell självständighet och demokratisk
makt över samhällsutvecklingen och däri alldeles särskilt
för kvinnornas frigörelse.
Efter 15 år var samhället moget för att 1975 lagstifta
om jämställdhet ända in i hemmet. På 90-talet blev
genusforskning ett ämne på universiteten och feminismen
vedertagen. I uppföljning av den stora kvinnokonferensen
i Beijing 1995 antog nationalförsamlingen en handlings
plan för att uppnå målen i FN:s Konvention mot kvinno
diskriminering, CEDAW, som Kuba var första land att
skriva under. Alla ministerier ålades att årligen rapportera
måluppfyllelse. Kvinnliga chefer blev allt vanligare på de
flesta områden.
FN:s särskilda rapportör som utvärderade läget på
Kuba 1999 konstaterade att ”Kubas kvinnor ligger långt
före de flesta andra länder i förvärvsarbete och utbildning,
även teknisk och högre utbildning.”
Sedan dess har fler framsteg gjorts. De flesta CEDAWmålen har uppnåtts. Denna revolutionerande förändring
placerar de kubanska kvinnorna i täten inte bara i Latin
amerika utan också i förhållande till många industri
länder. Men – liksom där – återstår en hel del innan
patriarkala förhållningssätt undanröjts och fullständig
jämställdhet uppnåtts både i offentlighet och privatliv.
Läget är både likt och olikt Sveriges. På ett plan har
jämställdheten i båda länderna nått långt, och i båda
återstår en hel del i familjen, i makten och i könsrollspräg
lingen. På Kuba är de materiella svårigheterna större, i
Sverige är den kommersiella och mediala objektifieringen
starkare.
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En av Kubas många framstående kvinnor – läkaren
Aleida Guevara – talar på ett solidaritetsmöte i London

Kvinnokampens tre nyckelområden:
o ekonomiskt oberoende
o rätt till den egna kroppen
o jämställdhet i beslutsfattande
Framsteg i tre etapper:
o 1959 – utbildning, förvärvsarbete, medborgerliga
rättigheter, reproduktiv hälsa
o 1975 – jämställdhet i familj och arbetsliv
o 1990 – genuspolitik, jämställdhet i beslutsfattande,
sexuellt likaberättigande

Kvinnoförbundet och makten

Före 1959 var hankulten, machismon, lika stark och kvin
norna lika undertryckta på Kuba som i övriga Latiname
rika – och Angloamerika och Europa för den delen, även
om den där ibland var och är mer understucken. I Kuba,
”USA:s bordell och spelhåla”, tillkom en för den tiden
ovanligt massiv prostitution i USA-soldaters och turisters
tjänst med omk ring 100 000 prostituerade på mindre
än 6 miljoner invånare. Få kvinnor förvärvsarbetade,
bara 17 procent, de flesta som pigor. Analfabetismen var
högre bland kvinnorna och mindre än 0,5 procent hade
högskoleutbildning.
Kvinnor hade gjort stora insatser i befrielsekriget

1

Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se

mot Spanien på 1800-talet och sedan i den underjordiska
kampen mot diktaturerna. Efter andra världskriget kunde
flickor inom den lilla medelklassen få utbildning och
många blev lärare. Ur dessa led kom så flera av de kvinnor
som tidigt deltog i kampen i städerna och bergen, som
Vilma Espín, Haydee Santamaria, Celia Sanchez med
flera. Det var också kvinnor som ledde befrielserörelsen i
flera större städer. I de väpnade styrkorna i bergen ingick
en kvinnobataljon.
Med de kvinnor som varit aktiva i befrielsekampen
bildades, med Vilma Espín i täten, kvinnoförbundet FMC
den 23 augusti 1960. Målsättningen var ”kvinnornas full
ständiga frigörelse” för jämställdhet mellan kvinnor och
män. Medlet var att organisera kvinnor så att de kunde
lära sig läsa och skriva, engagera sig i det nya samhälls
bygget, visa vad de kan, utbilda sig, hävda sin rätt till
förvärvsarbete och barnomsorg, bekämpa diskrimine
ringen osv.
FMC byggdes upp på samma sätt som CDR-kom
mittéerna för revolutionens försvar med ideellt arbete
i basgrupper i bostadskvarteren och samordningar på
kommundels-, kommun-, läns- och riksnivå. FMC är själv
finansierande genom medlemsavgifter och har nu ca 4
miljoner medlemmar: över 80 procent av kvinnorna från
14 år, i ca 75 000 grundorganisationer.
FMC blev snart en maktfaktor att räkna med. Som de
andra folkrörelserna har FMC rätt att lägga fram lagför
slag i parlamentet och delta i analys och diskussion av
lagförslag. Det nära samarbetet med beslutande organ på
alla nivåer och med övriga folkrörelser och partiet gör att
kvinnorna kan föra in genusperspektivet kors och tvärs
inom alla områden och se till att alla politikområden
beaktar kvinnors behov och rättigheter.
FMC har samarbetsavtal med ministerier, institutioner
och media för utbildning och rådgivning i genusfrågor
och för att få bort sexistiska schablonföreställningar. De
arbetar hårt för att påverka medievärlden, främst TV och
underhållningsindustrin, för att få bort de objektifierande
kvinnobilder de fortfarande dras med. De ordnar semi
narier och debatter, och har ett veckoprogram i TV om
jämställdhetsfrågor med tittardebatt. Det var också inom
FMC som den långa kampen mot homofobin inleddes på
70-talet och som 1989 togs över av Cenesex, Centrum för
sexualupplysning.
FMC samarbetar också med utbildningsministeriet
för att revidera texter i läroböckerna för att få bort ned
värderande föreställningar och främja ömsesidig respekt
mellan flickor och pojkar. De samarbetar också lokalt med
skolornas föräldraföreningar för att få med familjerna,
som har sådan avgörande betydelse för barnens socialise
ring.
FMC startade och har fortfarande sin egen bildnings
verksamhet, Centro de Capacitación de la Mujer. På
80-talet grundades dess forsknings- och utredningsinsti
tut, Centro de Estudios de la Mujer som varit pådrivande
inom genusforskningen. Ett nationellt utskott arbetar för
att förebygga och avhjälpa våld inom familjen, och i alla
kommuner finns stödverksamhet i kvinno- och familje
hus. Med ideella krafter erbjuder de rådgivning, kurs
verksamhet och stöd inom alla möjliga områden, juridiskt,
psykologiskt, pedagogiskt.
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Vilma Espin Guillois
1930 – 2007

Vilma Espín var grundare och fram till sin död
ordförande i en av Kubas mäktigaste organisatio
ner, Kvinnoförbundet.
Hon var bland de första som begav sig till
Moncada-kasernen den 26 juli 1953 för att kräva
det omöjliga, att få se de tillfångatagna rebel�
lerna. De var redan mördade. Med en hårsmån
undgick hon att själv bli gripen. Snart blev hon en
av ledarna i den underjordiska motståndskampen
i Santiago de Cuba, samtidigt som hon studerade.
1954 blev hon en av de första kvinnliga ingen
jörerna.
När 26-julirörelsens ledare från hela landet
samlades i Sierra Maestra i februari 1957 blev
Vilma Espín invald i styrelsen och samordnare för
kampen i Oriente, som den legendariska Deborah.
Sommaren 1958 anslöt hon sig till gerillan, i den
östra fronten som leddes av Raúl Castro.
De gifte sig 1959, och fick fyra barn. Vilma
tog sig an att mobilisera kvinnorna i den genom
gripande samhällsförändring som skulle göra
Kuba till det utan jämförelse mest jämställda sam
hället i världsdelen, och ett av de mest jämställda
i världen.

Jämställdhetspolitik i 50 år

Utgångspunkten var svår, mödra- och barnadödligheten
och analfabetismen hög, förvärvsgraden låg, fattigdomen
utbredd. Det första årtiondet efter 1959 hade fokus på
utbildning, ekonomisk självständighet och reproduktiv
hälsa. Kvinnor fick tillgång till och blev själva aktörer i
program för hälsovård, utbildning och förvärvsarbete. En
särskild uppgift var att erbjuda prostituerade yrkesutbild
ning för att kunna försörja sig på annat sätt. Så blev Kuba
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Kontrollen över den egna kroppen var ett viktigt
framsteg. Det startade med reproduktiv hälsa och fri abort
1965 och fortsatte med att frigöra kvinnors sexualitet
från de religiösa normer som stigmatiserade kvinnligt sex
innan äktenskapet.
Med den allmänt höjda utbildningsnivån, där kvin
norna snabbt kom ikapp männen och med samarbete mel
lan facket och kvinnoförbundet gick kvinnorna från lägre
kvalificerade jobb, lägre status och lön till en feminisering
av den högskoleutbildade arbetsk raften.

Ekonomisk kris, jämställdheten backar

Utbyggnaden av daghem nådde en höjdpunkt i slutet av
1980-talet men bromsades av 90-talets svåra ekonomiska
kris efter Sovjetblockets sammanbrott. Samma sak hände
med annan utbyggnad av samhällsservice med syfte att
göra det lättare att förena arbete och familjeliv. Det lade
ytterligare en börda framför allt på kvinnorna och ledde
till en viss tillbakagång i jämställdheten.
90-talets överlevnadspolitik med starkt växande
utländsk turism, marknadsinslag i varuhandeln med mera,
medförde nya ekonomiska skillnader. I mötet mellan ett
fattigt land och rika turister dök prostitution också upp
igen på turistorterna, dock varken i form eller omfång
tillnärmelsevis jämförbar med 50-talets maffiastyrda
bordeller.

Mariela Castro, ordförande i Cenesex

Centrum för sexualupplysning

Trots bristen på material och pengar innebar grundan
det av Cenesex, Centrum för sexualupplysning, 1989, att
arbetet för sexualupplysning och sexuellt likaberättigande
fick en ordentlig skjuts framåt. Under 90-talet skedde
också ett skifte från kvinnoperspektiv till genusperspektiv
inom forskning och upplysning. Diskriminering på grund
av sexuell läggning eller identitet fick allt större uppmärk
samhet och utvecklingen gick från ett beteendevetenskap
ligt synsätt i AIDS-prevention till en bildningsmodell med
genusperspektiv.
Tillsammans med FMC tog sig Cenesex också an
frågan om prostitutionen. Det hade väckt viss uppmärk
samhet i svenska medier att Cenesex’ ordförande Mariela
Castro efter ett besök i Amsterdam hade uttalat sig posi
tivt om svenska sexköpslagen: ”Kuba sneglar mot svensk
sexköpslag. Hon sa i en intervju i Svenska Dagbladet att
’Kuba överväger att införa den svenska modellen, där det
är olagligt att köpa men inte att sälja sex.’ Till den stora
sexologkonferensen i Havanna i januari 2012 inbjöd hon
en svensk debattör och en specialist att tala om den syn
på prostitution som lagt grund för sexköpslagstiftningen
och om arbetet på polisens prostitutionsenhet. Det ledde
till en ny inbjudan av fem svenska föredragshållare till
ett internationellt symposium om prostitution, sexturism,
människohandel och våld i november 2013. Målet är att
skapa samhälleligt samtycke för att kunna införa en lik
nande lag mot sexköp på Kuba.

redan i början av 60-talet också det första landet i världs
delen fritt från prostitution.
Skol- och yrkesutbildning gjorde att kvinnlig förvärvs
verksamhet snart blev norm. Steg för steg förflyttades
frågan om jämställdhet mellan könen från att vara ett sär
skilt politikområde till att ingå i all politik för demok rati
och social rättvisa. På 70-talet kom också utbyggnaden av
daghem igång på allvar.
När Kvinnoförbundet höll sin andra kongress 1974
krävde de sexualundervisning i skolan och en familjelag
för jämställdhet i familjen. Förslaget diskuterades i ett
stort folkligt rådslag – rena folkbildningskampanjen
– innan det antogs den 8 mars 1975. Kvinnoförbundets
ordförande Vilma Espín försökte redan då få äktenskapet
beskrivet som mellan två personer, men det var för tidigt,
det blev mellan kvinna och man. Familjelagen var då en
av de mest avancerade i världen. Den förbjöd diskrimine
ring på grund av kön och slog fast kvinnors och mäns lika
rättigheter och skyldigheter också i omsorg om barnen
och skötseln av hemmet. Nu är det dags att uppdatera den.
FMC arbetar med förslag till nyskrivningar

Ny familjelag, nytt skede i kampen

Med familjelagen inleddes kampen för tillämpning av
lagen, för jämställdhet i familj och arbetsliv. 1975 antog
Kuba också genom folkomröstning en ny grundlag med
former för val till beslutande församlingar i kommuner,
län och nationellt. Den nya nationalförsamlingen stiftade
lagar för breda tvärsektoriella program för sexualupplys
ning, forskning och folkbildning för att bryta ner sexist
iska föreställningar.
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Delad föräldraledighet

Efter det svåra 90-talet har framgångarna kommit allt
snabbare på 2000-talet. Allt fler män engagerar sig i

3

Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se

omsorgen om sina barn. Deras närvaro märks på daghem
men, i skolorna, på sjukhusen och på alla de platser där
barnen vistas och träffas. 2006 ökade föräldraledigheten
till 12 månader, delbar mellan föräldrarna. Men prakti
ken släpar efter, ännu är det få män som utnyttjat denna
möjlighet.
Genom att kvinnorna tagit allt större andel av de kva
lificerade jobben – över 60 procent av arbetskraften med
eftergymnasial utbildning – har de allt oftare blivit de som
tjänar mest i familjen. Deras bidrag till hushållsinkomsten
har också haft en betydande effekt på maktrelationerna
inom familjen. En stor studie gjordes 2008 om vem som
fattade de viktigaste besluten inom familjen, såväl bland
högutbildad som traditionell arbetarklass, och i både land
och stad. 63,6 procent av männen och 66,2 procent av
kvinnorna svarade ”tillsammans”. I folk- och bostadsräk
ningen 2012 angavs kvinnan som familjeöverhuvud i över
60 procent av hushållen.

mjukelser som i regel inte betraktas som våld och därmed
stannar inom familjens privata sfär.
På 2000-talet har frågan kommit upp på dagordningen
på allvar efter en studie inom kvinnoforskningsinstitutet
i början av 2000-talet, och sedan dess har ett strukturerat
arbete lyft fram det i ljuset och därmed behovet att be
kämpa denna patriarkala restprodukt. Och medvetenheten
har ökat både i samhället och i lagstiftningens tillämp
ning.

Seglivade sexistiska stereotyper och
internationell påverkan

Traditioner och kultur är starka krafter: att ändra folks
förhållningssätt till könsroller tar tid. Men kubaner
påverkas som alla andra av krafter de inte rår över.
Kulturimperialismen är ett stort problem. Den tränger på
utifrån i film, tevesåpor och musikvideor både från USA
och Brasilien om överklassens liv i lyx där kvinnorna är
vackra och männen starka och mäktiga.
Den kommersiella estetikens genusordning är mycket
inflytelserik och musikkanalernas starka inflytande på
unga förstärker könsmaktsordningen. För att ta sig in på
den internationella marknaden måste också kubanska
musikvideor anpassa sig till dess regler, och de lockas till
samma objektifiering av kvinnorna.
Kvinnoförbundet arbetar sedan länge för att uppmärk
samma medievärlden på vikten av att representera kvinnor
i samma utsträckning som män och bryta med könsstereo
typerna. Det har visat sig allra svårast inom teveunder
hållningen och musikvideobranschen. Initiativtagaren till
gruppen Män för mångfald, Luis Enrique Mederos, gra
fisk formgivare, har gått i bräschen för att stoppa: ”flödet
av musikvideor, program och medieprodukter av alla de
slag som är förnedrande, framför allt för kvinnor”.

Forskning visar framgångar och problem

Forskning om hur långt Kuba kommit, och hur det har
gått till kom igång på allvar på 90-talet då kvinno- och
genusinstitutioner inrättades på flera universitet. Under
2000-talet har teoribildningen utvecklats, rapporterna
duggat tätt och problematiseringen av återstående hinder
fått allt större genomslag. Samhällets föreställningar
om att vara kvinna respektive man har förändrats. Men
forskningen har också synliggjort hur de patriarkala
strukturerna visserligen försvagats men ännu finns där.
Och det är särskilt inom hemmet och på det politiska
beslutsfattandets område, där dock stora framsteg gjorts
på senare år.
Likalön för lika arbete har varit en princip från tidigt
60-tal. Men ändå visar det sig att kvinnornas inkomster
är 2 procent lägre i genomsnitt i arbeten av samma kom
plexitet, yrkeskategori och lönegrupp. Det härleds både till
deras fortsatta hushållsansvar och till högre frånvaro för
att ta hand om sjuka barn och andra anhöriga. Snedfördel
ningen av hushålls- och omsorgsarbete begränsar också
kvinnligt deltagande i samhällslivet. Det leder till starka
spänningar i försöken att få arbets- och familjelivet att gå
ihop, särskilt när barnen är små.
Men kvinnorna har tagit icke-traditionella arbeten i
besittning – dock sparsamt inom byggnadsverksamhet
och jordbruk – och deras andel i högre beslutsbefattningar
både i näringsliv och politik ökar. Samtidigt finns det
självklart några som håller fast vid mer traditionella livs
stilar. Det viktigaste nu är att öka medvetenheten om hur
maktfördelningen ser ut i hemmet och hur den borde se ut
– att alla i en familj gagnas av jämställdhet.

Skönhetsmedel, mode och exploatering
av kvinnor

Den kommersiella skönhetsindustrin utövar stor kontroll
över kvinnornas kroppar och befästandet av patriar
kala värderingar under den explosiva utbredning av
konsumtionssamhället som idag nått hela världen. Den
utlovar ungdom och skönhet inte bara genom alla slags
kemiska produkter utan också genom kirurgi. I det
kubanska sammanhanget där antalet program för genus
studier blir fler och fler liksom antalet akademiska
avhandlingar, finns också det marxistiska perspektivet och
frågan om synen på kvinnors kroppar i ett socialistiskt
samhälle. ”Att släta över eller acceptera kapitalistiska
värderingar inom något område – från politik till skön
hetsmedel – är att stötta upp och för alltid befästa detta
hänsynslösa system och dess fortsatta kvinnoplågeri”.

Tryggare, men trakasserier förekommer

Kuba är världsdelens tryggaste land för kvinnor och länge
ansågs våld mot kvinnor vara ett passerat stadium. Då
definierades det som fysiskt våld mot kvinnor, inom och
utom familjen, som inte är vanligt på Kuba, som det är
i övriga Latinamerika, men det förekommer. Den kvar
levande patriarkala ordningen tar sig dock mer uttryck
i psykiskt våld som skrik, hot, förolämpningar, föröd
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Andelen kvinnor i arbetslivet

Antalet kvinnor och män är praktiskt taget lika, men kvin
norna har högre medellivslängd med 80 år, männen 78 år.
80 procent av männen förvärvsarbetar, av kvinnorna 60
procent. De utgör 40 procent av arbetskraften och även
av alla chefer och arbetsledare. Det kan hänga ihop med

4

Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se

50 procent av Kubas forskare är kvinnor

att de utgör 63 procent av den eftergymnasialt utbildade
arbetskraften.
De dominerar med 82 procent av administrativ perso
nal, 71 procent av domare och åklagare, 70 procent av alla
lärare, 56 procent av läkarna, 50 procent av forskarna. Å
andra sidan utgör de bara 25 procent av egenföretagarna,
21 procent av industriarbetarna, 20 procent av yrkesoffice
rarna och 18 procent av lantbrukarna.
Siffrorna ovan är från 2011. År 2014 har andelen kvin
nor bland läkare ökat ytterligare; till 60 procent.

Kvinnor i folkrörelserna

I CTC, fackliga centralorganisationens styrelse utgör
kvinnorna 35 procent, på kommunal nivå 56. Av ombuds
männen är 59 procent kvinnor.
I kvarterskommittéerna, CDR, ligger kvinno
representationen högre centralt med 47 procent i nationel
la styrelsen, 44 procent på länsnivå och 45 i kommunala
styrelserna, mot 44 procent på kvartersnivå.
I Bondeförbundet ANAP är kvinnorna sämst repre
senterade, med 27 procent i nationella ledningen. Det är å
andra sidan högre än andelen kvinnliga lantbrukare som
bara är 18 procent.

Kvinnor i politiken

Kuba ligger på tredje plats i världen när det gäller ande
len kvinnor i nationella parlament med 49 procent 2013.
Två av landets fem vicepresidenter är kvinnor liksom
parlamentets vice talman. I länsförsamlingarna är 48
procent kvinnor (2014) men i kommunfullmäktige bara
33. I tio av de 15 länen valdes kvinnor till ordförande i
länsförsamlingarna. En fjärdedel av Kubas ministrar är
kvinnor (2014).
I Kubas Kommunistiska Parti, PCC, är 39 procent av
partimedlemmarna kvinnor, och i ungdomsförbundet,
UJC, är andelen kvinnor 52 procent (2014).
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Det nya håller på att göra sig gällande men lever fort
farande sida vid sida med det gamla, och fortfarande finns
ett avstånd mellan de jämställda idealen och praktiken. I
många sammanhang, såväl i familjen som institutionellt,
råder fortfarande manligt strukturerade kraftfält. Men
patriarkatet har börjat vittra sönder. En allt större andel
kvinnor och män föreställer sig mer jämställda och
mindre hierarkiska förhållanden sinsemellan, och mer
ömsesidiga.
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