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Hur Kuba blev en 
framstående idrottsnation
Zoltan Tiroler
Bearbetad text av MSc. Eduardo López García och Lic. José Alberto Brito Lago.
Ingen sportintresserad person är ovetande om att Kuba är en stor idrottsnation. 

Framförallt gäller det friidrott, boxning och baseboll. Idrottsintresset är mycket 
stort på Kuba även bland de som själva inte utövar någon sport.

Direkt efter revolutionens seger i januari 1959 togs de första steg för att 
göra idrottsutövning till en rättighet för alla. Idrottens betydelse har alltså 
varit stor från första början. Det gäller såväl tävlingsinriktad idrott som 
rekreation. Man började bygga idrottsplatser och idrottshallar i alla län och 
tillhandhålla utrustning. Idrottsföreningar bildades och tävlingar organiserades.  
Utbildningsdepartementet drog upp läroplaner för alla utbildningsnivåer. 
Lärare anställdes från Havannas universitets gymnastiklärarutbildning. 

En annan viktig åtgärd var att avskaffa proffsidrotten och handeln med 
idrottare vilkas värde mättes i pengar, som vilken vara som helst. 1961 
grundades Institutet för idrott, utbildning och rekreation, INDER, som leder 
verksamheten i hela landet och också Kubas internationella deltagande. Syftet 
är att främja ökat idrottsutövande och lära ut moderna tekniker. Skolor för 
utbildningar av lärare och instruktörer byggdes. Idrottsskolor finns numera i 
alla län. Skolungdomstävlingar lokalt och nationellt genomförs sedan 1963.

Man betonar vikten av de vanliga studierna också för de ungdomar som 
satsar på idrotten. Idrottsutövning betyder mycket rent socialt och har påverkat 
befolkningen på många sätt, inte minst att grunden för en god folkhälsa läggs 
redan i tidiga år. 

Satsningen har också lett till att Kuba blivit en av världens stora 
idrottsnationer, på 15:e plats totalt på senaste olympiaden. En av de stora är 
Javier Sotomayor som som satte världsrekord i höjdhopp på 90-talet, 2,45 
meter, fortfarande oslaget.

Petter Kroon från Örebro vann herklassen i löpartävlingen mellan brigaden och 
byn Caimito. Här pratar Petter med Javier Sotomayor. Foto Martin Österlin

Kom att tänka på att du jämte idrottsartiklarna skulle kunna ha en liten ruta om att 
Kubas ungdomslandslag i fotboll för första gången i historien, helt otippat, kvalificerat 
sig till Fotbolls VM för ungdomar.


