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Det var mycket hbtq på Kuba i början av maj. Först var 
det latinamerikanska ILGALAC (ILGA – Internationella 
Lesbian and Gay Asociation) som höll sin stora konferens i 
Varadero  6-10 maj, första gången på Kuba som markering 
av de framsteg som skett där. 

Sedan gällde det Internationella dagen mot homofobi, 
där kubanerna startade i förväg med sin nu traditionella – 
den 7e i ordningen -  hbtq-congaparad i centrala Havanna, 
nu med hela latinamerikanska rörelsen i släptåg. I täten den 
månghundrahövdade congan dansade också som vanligt 
Mariela Castro, ordförande i Cenesex, Kubas Centrum för 
Sexualupplysning. 

På Kuba är det ju Cenesex som har samlat hptq-personer 
och drivit frågan framgångsrikt. Men nu träder också 
Arcoiris fram, som en ideell oberoende antikapitalistisk 
hbtq-rörelse. En fråga som återstår att lösa är den om 
samkönade äktenskap och föräldraskap, som nu diskuteras 
i parlamentet. (se även Kuba 1.14)

Havannas transformister
Fotografen Eric Politzer som såg hbtq-congaparaden 

första gången sa att deltagandet av transpersoner var större 
än han nånsin sett i USA eller Europa. ”Mångfalden var 
mycket större än vad jag är van vid från USA. Så många 
unga, så många hudfärger, så många par av olika sexuell 
läggning, och så många transpersoner.”  Eric Politzer 
färdigställer nu en fotobok om ”Havannas transformister” 
med fokus på transkulturen på Havannas gaykabareter.  

Latinamerika går i täten
Enligt IPS är Latinamerika världen mest aktiva område 

när det gäller försvaret av hbtq-rättigheter, även om det 
fortfarande finns stora skillnader. Särskilt Argentina och 
Uruguay har kommit långt, och i Karibien är det Kuba som 
går i täten.  Karibien är annars det område där hbtq-fobin 
är starkast rotad, med Jamaica som värsta exemplet och de 
andra engelskspråkiga öarna inte långt efter. 
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