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Latinamerika: Kvinnor i politiken
Mycket återstår att göra  

Det går framåt i Latinamerika, men framför allt i Kuba och 
Nicaragua. De är de enda som kommer upp på 10-i-topplistan 
när det gäller parlamentarisk representation, Kuba, Sverige 
och Finland och Sydafrika ligger lika på 42,5 procent efter 
Ruanda (56,3 procent) Andorra (50 procent) och Seychellerna 
(43,8). Nicaragua är dem i hälarna efter senaste valet med 
40,2 procent.  USA ligger på 78:e plats med 16,8 procent. 
Världsgenomsnittet är 20 procent. 

New York Times skriver den 6 mars om den 
latinamerikanska kvinnorepresentationen och kommenterar 
att trots att 14 länder har kvotering är framgångarna små. 
Argentina på 17e och Costa Rica på 14e plats har kommit en 
bit på väg men, skriver NYT ”Kuba leder i klassen trots att de 
inte har kvotering”. Dock utmärker sig Latinamerika som bäst 
i världen med 3 kvinnliga presidenter.  

Lördagen den 10 mars firades kvinnodagen på en 
välbesökt kulturell eftermiddag, där Svensk-Kubanska 
stod som huvudarrangör tillsammans med många andra 
organisationer. Först uppträdde en palestinsk dansgrupp 
med unga flickor, och därefter spelade och sjöng två 
kubanska musikutbytesstudenter, Wilma och Anaday, 
kubanska folksånger. Rodrigo Morales från organisationen 
Pantrarna i Biskopsgården berättade om arbetet ute bland 
ungdomarna och hur viktigt det var att även engagera tjejer 
i arbetet och att använda ett språk som ungdomarna förstår. 
Tänk om Albert Einstein hade varit kvinna, sa Rodrigo. 
Hon hade inte haft någon chans att komma fram, och vi 
hade inte haft någon relativitetsteori!

Internationella kvinnodagen i Göteborg
Louise Österlin

Dagens huvudpunkt var när Kubas kulturattaché 
Clotilde Proveyer framförde en hälsning från Kubas 
kvinnor. Med revolutionen 1959 inleddes kvinnornas 
frigörelse. Idag är över 40 % av parlamentets ledamöter 
kvinnor, i världen i genomsnitt är det 20 %. I Kubas hjälp 
till andra länder inom hälsovård och utbildning spelar de 
kubanska kvinnorna en framträdande roll. Men det finns 
mycket kvar att göra, för den latinamerikanska patriarkala 
kulturen gör att det fortfarande är kvinnorna som får dra 
det tyngsta lasset i familjelivet med vård av barn och 
äldre. Clotilde Proveyer fick många frågor från en mycket 
intresserad och engagerad publik, över 75 personer.

Clotilde Proveyer, framstående 
kvinnoforskare vid Havannas Uni-
versitet, och nu kultursekreterare 
på Kubas Ambassad i Stockholm, 
tillsammans med Loreto Labbé, 
ordförande i Svensk-Kubanska 
fFreningens Göteborgsavdelning.
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Internationellt akademiskt pris till 
Mariela Castro Espín och Eusebio Leal

Det finns något som heter Universitetsakademikers 
Världsråd med säte i USA. Och de utdelar årligen ”Eureka-
priset till förtjänta kollegor i världen. I år fick två mycket 
framstående kubaner priset, Mariela Castro Espín och Euse-
bio Leal. Mariela fick priset som ”framstående representant 
för den kubanska akademiska världen och för sitt försvar för 
nästan som visar oss en mycket kubansk version av mänsk-
lighet i den praktik som innefattar mångfalden.” Hon delar 
äran med Eusebio Leal som ansvarar för Gamla Havannas 
enastående upprustning, inte bara antikvariskt utan också 
socialt och mänskligt. 

Mariela tillägnade sitt pris ”alla kubanska kvinnor, alla re-
volutionära kvinnor och män som fortsätter kamper för rättvi-
sa på Kuba och i världen”.Priset delades ut av Orlando Terré, 
ordförande i Internationella specialundervisningsförbundet. 


