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Kuba modell för 
sexuell mångfald
Eva Björklund

”Kuba har en vittomfattande verksamhet för att främja 
mänskliga rättigheter och respekt för sexuell mångfald. 
Människor som lever med HIV finns representerade 
i alla betydande beslutsorgan. ” Det konstateras i en 
rapport från USAs Hälso- och  socialtjänstdepartements 
generalinspektör (Office of Inspector General of the U.S. 
Department of Health & Human Services. OIG) som 
utvärderar anslag till Kuba från Globala Fonden mot AIDS, 
TBC och Malaria. Rapporten identifierar också god praktik 
som kan stå som modell för andra länder och fanns mycket 
sådant på Kuba. 

Granskningen på fältet gjordes i november 2011 och 
omfattade tre anslag till Kuba på sammanlagt 76 miljoner 
US$, varav 68 miljoner utbetalts. FNs Utvecklingsprogram 
UNDP stod som mottagare av alla anslag. 

OIG fann framgångsrik 
nationell kontroll av HIV och 
TBC.Kuba har låg spridning 
av sjukdomarna tack vare goda 
praktiker kan vara till lärdom för 
andra:Alla program genomförs 
med stöd av både myndigheter 
och ideella krafter vilket håller 
nere kostnaderna. Och bland de 
ideella krafterna spelar många 
som lever med HIV en viktig 
roll på alla nivåer, nationell, på 
länsnivå och i kommunerna. 

Det nationella programmet 
för HIV-tester och rådgivning är noggrant utformat för att 
maximera tillförlitlighet och kvalitet. 

Kubas HIV-förebyggande program fokuserar på 
sexuella rättigheter, jämställdhet mellan könen, respekt 
för sexuell mångfald och att förebygga sexuellt våld och 
fokuserar på ungdomar mellan 12 och 19 år och på sociala 
faktorer som skapar sårbarhet för infektion.

Kuba har också GF-stödda program för män som har 
sex med män, MSM med ett brett spektrum för att främja 
mänskliga rättigheter och respekt för sexuell mångfald. 
”Programmet har i betydande omfattning minskat 
stigmatiseringen av homosexualitet i samhället och främjat 
en samhällelig och politisk dialog om sexuella rättigheter 
utan motsvarighet i Latinamerika,” rapporterar OIG. 

OIG fanna att Kuba har ett bra system för att hantera 
och fördela ARV och andra läkemedel. Systemet håller ett 
bufffertlaget för 30- 60 dagar ständigt uppdaterat på nätet. 
Ansvariga myndigheter har en överenskommelse med 
busstrafiken som står för leverans inom 24 timmar över 
hela landet. Det innefattar också laboratorieprover så att 
provsvar kan garanteras inom tre dagar.
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