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Den 25 maj avslutade Kubas Centrum för
sexualupplysning, Cenesex, årets majkampanj mot homooch transfobi. Det är sjätte året i rad som aktiviteter med
detta syfte genomförts i organiserad och officiell form i
Kuba. År 2008 började Cenesex i liten skala med att den
17 maj högtidlighålla Internationella dagen mot homofobi,
det datum då Världshälsoorganisationen WHO tog bort
homosexualitet som en psykisk sjukdom. I år sträckte
sig aktiviteterna över nästan hela maj månad. Flera
kulturpersonligheter och akademiker med internationell
renommé deltog, bland annat hade brittiske sociologen
och gayaktivisten Jeffrey Weeks och den mexikanska
sexologen Rinna Riesenfeld blivit särskilt inbjudna av
Cenesex.
Seminarier,
uppträdanden
och
utställningar
genomfördes på olika håll i Kuba, inte enbart i Havanna.
För varje år arrangemanget hålls lägger Cenesex till ett län
där man genomför aktiviteter. För första gången deltog
i år också Kubas Idrottsinstitut i Cenesex program och
anordnade bland annat en sportfestival.

Synligare i media

Därtill har arrangemangen uppmärksammats mycket
mer i kubanska media i år än tidigare. Förutom att
Cenesex generaldirektör Mariela Castro Espín intervjuats
i ett helsidesuppslag i dagstidningen Granma har en av
landets utbildningskanaler sänt Galan mot Homofobi,
som hölls på Karl Marx-teatern med panelsamtal och
artistuppträdanden. Det var femte året i rad för denna
”Gay-gala”. Även lokala medier i län och kommuner har
sänt reportage kring homofobi och bjudit in aktivister att
uttala sig om hbt-personers livsvillkor i Kuba.
Även om hbt-frågor blivit avsevärt mycket synligare
under senare år är det otvistigt att Kuba likt de flesta
länder i världen har mycket kvar att göra för att öppna
hbt-personer till fullo ska bli inkluderade i samhället,

Mariela Castro: Prisad och hatad i USA
Inbjuden till Equality Forum 2013 i Philadelphia, USA, som
huvudtalare för fokuslandet Kuba, vägrades hon först
inresevisum. Men efter diverse protester och påtryckningar
fann State department det bäst att bevilja, men ledaren
för senatens utrikesutskott, Ileana Ros Lehtinen, fördömde
detta i skarpaste ordalag, och ännu mer att forumet
utdelade sitt stora internationella jämlikhetspris International
Ally for LGBT Equality Award till denna ledamot av Kubas
nationalförsamling, tillika dotter till presidenten Raul Castro,
och chef för Kubas Centrum för sexualupplysning, Cenesex.
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machotraditionen är inte lättknäckt. Cenesex systematiska
arbete för att informera om genus- och hbt-frågor har dock
bevisligen burit frukt i den huvudsakligen positiva respons
majkampanjerna mot homofobi nu fått, inte bara i det
offentliga samtalet utan även i samtal mellan medborgarna.
”Vi använder folkbildning som ett sätt att förändra
attityder kring kön och sexualitet. Det räcker inte med
att enbart lagstifta om utökade hbt-rättigheter, man måste
också förankra nya tankesätt och medvetenhet om de här
frågorna”, som Mariela Castro Espín uttryckte det i en
intervju.

CTC, Kubas fackliga centralorganisation
Kubas fackliga centralorganisationer CTC har 18 förbund
och drygt 3 miljoner medlemmar är organiserade enligt
näringsprincipen: metallindustri, kultur, livsmedelsindustri,
utbildning, hälsovård, jordbruk, transport, forskning, osv.
För några år sedan var över 85 % av alla yrkesverksamma
statligt anställda, även alla som arbetar i industri, handel och
service. Det var i stort sett bara de inom folkrörelserna och
en del inom jordbruket som inte var offentliganställda.
Nu är målet att andelen statligt anställda ska ner till 60
% genom att kooperativ, privata småföretag eller arbetare
för egen räkning tar över och driver kommersiell service,
dagligvarubutiker, restauranger, taxi, byggnadshantverk
med mera. Kooperativ har funnits länge inom jordbruket,
så där finns viss erfarenhet av fackligt arbete utanför den
offentliga sektorn, men privatanställda i småföretag (högst 7
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anställda utöver familjemedlemmar) är något nytt. De CTCmedlemmar som går över i nya former av lönearbete får nu
särskilt fackligt stöd liksom de som inte varit medlemmar.
CTC grundades redan 1939 och är en självständig
organisation som helt finansieras av medlemsavgifterna.
De som startar egen verksamhet, medlemmarna i de
nya kooperativen och de som tar anställning i de nya
småföretagen erbjuds att förbli medlemmar eller – om de
inte varit det - att nu gå in.
Det kubanska facket är mycket aktivt i det samarbete
som utvecklas mellan länderna i Latinamerika och Karibien
inom Celac, ALBA, Mercosur. Det är inte bara mellanstatligt
utan också samarbete mellan folkrörelser av alla slag, även
fackföreningsrörelsen där några hundra fackförbund och
fackföreningar är engagerade i Encuentro Sindical Nuestra
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