Kapitel 20

Idrotten
Idrott är folkets rättighet
ska vara gratis. Detta har Kuba varit ensam om i
världen. Av ekonomiska skäl blev man dock under
specialperioden tvungen att börja ta entré till toppidrottsarrangemang, teaterföreställningar och konserter. Avgifterna är låga, t.ex. till ett mästerskapsarrangemang, endast två pesos.
Över hela landet byggdes idrottsplatser, även i
avlägsna bergstrakter. 1963 deltog cirka 170.000
kubaner i idrottsaktiviteter. 1975 var antalet 3 miljoner, varav hälften var studenter.
För att få fram talanger infördes 1962 skolmästerskap över hela landet. Detta kompletterades
senare med allmänna ungdomsmästerskap, arbetarmästerskap samt militära mästerskap. Kuba har
satsat hårt på alla fronter inom idrotten, såväl bredd
som elit. Genom att bygga upp en stark breddidrott
har en bra elit kunnat utvecklas. Elitidrotten ger i
sin tur inspiration till många att börja idrotta. En
god representant för kubansk elitidrott är Javier
Sotomayor, född 1967. Han innehar världsrekordet i
höjdhopp sedan 1989. 1993 slog han sitt eget rekord
med en centimeter och hoppade 245 centimeter.
INDER är som organisation ekonomiskt självförsörjande. Det innebär t.ex. att arvoden som
kubanska elitidrottare får vid internationella tävlingar går till INDER för att organisera breddidrotten på Kuba med tränare, utrustning etc. 1994
drog in nära en miljon dollar till Kubas breddidrott.
Det händer att andra länder – särskilt USA –
försöker köpa upp kubanska elitidrottare för att de
ska ”hoppa av”. I några fall har det lyckats med
hjälp av försåtliga värvare och miljonbelopp. Men
de flesta låter sig inte köpas. Det som är regeln i den
kapitalistiska världens idrott, att låta sig köpas, är
för kubanerna en skam. Under de Panamerikanska
Spelen i Argentina 1995 gick anbudet 1,5 miljoner
dollar till basebollspelaren Omar Limares för att
spela med i New York Yankees. Men Limares
nobbade anbudet: ”Familjen och Kuba är viktigare.
Jag vet vad en och en halv miljon dollar betyder,
men jag är lojal mot Fidel.”

Kuba – en idrottsnation

Under de olympiska spelen i Montreal 1976 gjorde
de kubanska idrottsmännen sitt definitiva intåg i hela
världens idrottsmedvetande. Efter den slutgiltiga
sammanräkningen blev Kuba åttonde nation och
placerade sig därmed före sådana idrottsnationer
som Storbritannien, Sverige, Finland och Frankrike.
Den man som förkroppsligade denna kubanska
framgång, Alberto Juantorena, blev samtidigt den
förste i idrottshistorien att vinna både 400 meter och
800 meter i samma olympiad. Segern var för honom
”en seger för den kubanska revolutionen, för ett
sätt att leva där människan har alla rättigheter och
behandlas som människa”.
Hur hade denna snabba utveckling varit möjlig?
Före revolutionen var tävlingsidrott på Kuba endast
förbehållen de professionella utövarna. Det rörde
sig främst om boxning, baseball och olika former
av kapplöpningar. Klasskillnader och rasförtryck
förekom. De privata klubbar som fanns var förbjudna för färgade och arbetare. All utrustning importerades från USA. Uppskattningsvis endast
15.000 kubaner utövade någon form av organiserad
idrott.
Efter revolutionens seger började omedelbart
ett samarbete mellan ”Sportbyrån”, Utbildningsministeriet och de Revolutionära Väpnade Styrkorna
som tillsammans med folkrörelserna utvecklade den
kubanska idrotten. Idrottsanläggningar byggdes.
Man började producera egna utrustningar och eget
material. Stor hjälp i detta arbete fick Kuba från
länderna i Östeuropa och från Sovjetunionen.

Riksidrottsorganisationen INDER

INDER – Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación – den kubanska r
iksidrottsorganisationen, bildades 1961 för att
sprida idrotten till de mest avlägsna delarna av
landet. Ett nära samarbete mellan INDER och
Utbildningsministeriet inleddes för att utveckla
skolidrotten. Det var i skolan som den stora
satsningen gjordes. Samtidigt skapades resurser
för att vuxna, som kanske aldrig tidigare varit i
kontakt med idrott, skulle börja motionera. Mottot
var: Idrott är folkets rättighet. 1967 tillkom det
en lag som sa att inträde till alla, såväl inhemska som internationella matcher och tävlingar,
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Internationella idrottsframgångar

Resultatet av Kubas ansträngningar har kunnat följas
på internationella tävlingar. Till de mer betydelsefulla ögonblicken i den kubanska idrottens historia
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Alberto Juantorena vinner 800 metersloppet i olympiaden i Montreal 1976

är den första segern över USA i nationalsporten
baseball 1962 i Dominikanska Republiken.
Under det första året av internationella tävlingar utsattes de kubanska idrottsmännen för den
nordamerikanska blockadens verkningar. I Centralamerikanska Spelen i Puerto Rico 1966 försökte
State Department i USA hindra de kubanska idrottsmännen att lägga till med sina båtar, men misslyckades. Ett sprängattentat mot ett kubanskt
passagerarplan som 1976 transporterade ungdomslaget i fäktning från tävlingar i Venezuela lyckades
dock. Alla 73 passagerarna omkom.
I de Centralamerikanska Spelen har Kuba
alltsedan 1966 varit den främsta nationen. I de
Panamerikanska Spelen, som hålls vart fjärde år,
var Kuba 1959 elfte nation och 1975 andra nation
efter USA. Också 1983, 1987, 1991, 1995 och 1999
har Kuba placerat sig som andra nation.
1991 hölls de Panamerikanska Spelen på
Kuba. Det var en enorm prestation att Kuba kunde
arrangera dessa tävlingar, som är världens näst
största idrottsevenemang efter de olympiska spelen.
Inför spelen byggdes 21 nya idrottsanläggningar, och
46 befintliga anläggningar byggdes om och moderniserades. Detta kunde ske tack vare en stor insats av
frivilligt arbete.
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39 nationer från de amerikanska kontinenterna
deltog i spelen med över 5.000 av sina bästa
idrottare. Slutresultatet blev att USA vann flest
medaljer och att Kuba kom på andra plats, som man
också hade räknat med från början. Däremot blev
det Kuba som vann flest guldmedaljer, 140 st. mot
USA:s 130.
Också Sverige har fått bevittna de kubanska idrottsframgångarna, bl.a. i VM i friidrott i
Göteborg 1995. Då tog Iván Pedroso och Javier
Sotomayor guld, liksom den kvinnliga löparen
Ana Fidelia Quirot. Dessutom fick Kuba två
silvermedaljer.
Förutom Ana Fidelia Quirot finns det många
andra kvinnliga kubanska idrottare i världsklass.
Osleidys Menéndez har världsrekordet i spjut.
Ytterligare exempel på framstående idrottskvinnor
är Yipsi Moreno (tidigare världsrekord i slägga),
Daimi Pernia (häcklöpare), Yumisleidis Cumbá
(kula) och guldmedaljörerna i judo i olympiaden år
2000; Sibelis Veranes och Legna Verdecia.
I Olympiska Spelens historia hade Kuba före
revolutionen bara vunnit en medalj. I Rom 1960 kom
Kuba som 45:e nation. I Montreal 1976 kom Kuba på
8:e plats och 1980 i Moskva på 4:e plats. I Moskva
saknades dock några av den kapitalistiska världens
bästa idrottsnationer. I Los Angeles 1984 och i Söul
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1988 deltog inte Kuba. Kuba bojkottade spelen i
Söul, eftersom Nordkorea vägrades att delta. I Los
Angeles gavs Kuba inte möjligheter att delta på lika
villkor i spelen.
I Barcelona 1992 återkom dock Kuba till de
olympiska spelen och placerade sig som femte nation
med 14 guldmedaljer. Hälften av guldmedaljerna
vanns av Kubas världsberömda boxningsteam.
Kubas främsta idrottsgren är traditionellt boxning. Vid boxnings-VM i Berlin 1995 blev Kuba
bästa nation. I tungviktsklassen vann den världsberömde kubanske boxaren Felix Savón sitt femte
VM-guld.
I USA, Atlanta-olympiaden 1996, place-rade
sig Kuba som åttonde nation. Detta innebär att de
mycket högt ställda förvänt-ningarna inte nåddes,
men kubanerna vet att deras idrottsmän ändå
kämpade väl. Några av de bästa var skadade, vilket
försämrade chanserna. För en olympiad på specialperiodens villkor, med alla dess ekonomiska svårigheter för Kuba, var resultatet trots allt enastående.
I de Panamerikanska Spelen i Winnipeg,
Kanada, 1999, bemöttes Kuba mycket fientligt,
och den kubanska delegationen protesterade
mot bristande säkerhet och provokationer. Trots
dessa svårigheter placerade sig Kuba på andra
plats efter USA. Den allvarligaste provokationen
var att kubanska idrottsmän utsattes för en
komplott för att kunna anklagas för doping och
få dem diskvalificerade. Detta hade gjorts bl.a.
genom att smuggla in dryckesvätska som ger utslag i dopingtester, och genom manipulation av
dopingtester. Kuba har gjort omfattande undersökningar och kontroller av fallen och har höjt sin
beredskap mot framtida smutsiga försök att skada
Kuba som idrottsnation.
USA:s krigföring mot Kuba omfattar i och med
dessa Panamerikanska Spel således även idrotten.
Totalt 29 medaljer, 11 guld, 11 silver och 7 brons
vann Kuba på olympiaden i Sydney år 2000, och
kom på 9:e plats. Sju av medaljerna, varav tre guld,
vanns av Kubas kvinnliga idrottare.
I VM i friidrott i Edmonton sommaren 2001 kom
Kuba på fjärde plats efter USA, Ryssland och Kenya.

”Om jag som idrottsman vet något om politik
och folks problem? Självklart! Jag deltar i
samhällslivet precis som vanliga kubaner.
Jag tror att jag lever närmare folket än vad
många av de i ledande ställning gör. Jag
deltar i alla aktiviteter i mitt bostadsområde:
kvartersstädning, lagar tak och murar, håller
vakt. Jag kan tänka mig att det är svårt för
folk i ett annat land att förstå att höjdhoppare,
boxningstränare och baseballspelare kan
vara med i ett parlament. Baseball är ju vår
nationalsport och vi är alltid runt på gatorna
och i bostadsområdena. Lagen är faddrar till
skolor och andra undervisningscentra som vi
besöker ofta. Här på Kuba har vi den uppfattningen att sport inte är något avskilt utan
hör ihop med hela det sociala, politiska och
kulturella livet.”

Folkrörelse

Idrotten är en folkrörelse på Kuba. INDER finns,
förutom på nationell nivå, även på provins- och
kommunnivå. De sex idrottsmedicinska instituten
och rehabiliteringssjukhuset Frank País utvecklar
tillsammans metoder att förebygga och behandla
de skador som uppkommer i samband med idrottsutövandet.
Kvinnoidrotten på Kuba spelar en lika framträdande roll som den manliga. En stor satsning
sker också vad beträffar möjligheterna att bedriva
idrottsverksamhet för alla slags grupper av handikappade personer, även patienter vid mentalsjukhus.
Under de senaste åren har breddidrotten byggts
ut även för äldre personer. Familjeläkaren i ett
bostadsområde tar initiativ till att bilda och få
igång pensionärsklubbar, som samlas till motionsgymnastik flera gånger i veckan. Klubbarna, som
sköts helt av de egna medlemmarna, ordnar också
andra aktiviteter, som möten, dansaftnar eller sällskapsresor.

Internationell idrottslig solidaritet

Liksom Kuba i början av 60-talet fick hjälp från
Östeuropa och Sovjetunionen att bygga upp sin
idrottsrörelse, får andra nationer nu hjälp från Kuba.
Under de senaste årtiondena är det många länder i
tredje världen som har fått hjälp av kubanska tränare
och ledare.
2001 invigde Fidel Castro den nya Internationella Idrottsskolan i Havanna, som kan ta emot
1.500 elever. Vid invigningen fanns 586 studeranden
från 50 länder i Afrika, Latinamerika och Karibien.
Fidel Castro sa att skolans mål är att stödja idrotten
i tredje världen och att stärka broderskapen mellan
länderna. Han framhöll också hur viktigt det är att
kämpa mot idrottens kommersialisering.

Idrottare i Kubas parlament

Javier Sotomayor är inte bara idrottsman. Han
valdes också in i Kubas Nationalförsamling,
dvs. Kuba parlament, i de första direktvalen till
Nationalförsamlingen i februari 1993.
Victor Mesa, parlamentsledamot och en av
Kubas bästa baseballspelare, säger:
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